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Съкращения, 

използвани в текста на автореферата 

 
D: коефициент на разпределение, отношение на общата (аналитична) концентрация на веществото в органичната фаза 

към неговата аналитична концентрация във водната фаза. 

Kex: равновесна константа на реакцията на разпределение  

β: равновесна константа на синергентната реакция в органичната фаза 

SC: синергентен коефициент, показващ увеличението на екстракцията на даден метал при използване на смес от 

екстрагенти 

SF: коефициент на разделяне, показващ възможностите за разделяне на два метала при екстракцията им  

pH50: величината, при която е екстрахиран 50% от метала във водната фаза 

HL: хелатен екстрагент  S: синергентен агент  Ln: лантаноид  ЙТ: йонна течност 

 

Table I. Основни екстрагенти използвани в настоящата работа 
Предпочитано име на IUPAC Съкращение Тривиални имена 

2,4-пентандион HA ацетилацетон 

1-фенил-1,3-бутандион HBA бензоилацетон 

4,4,4-трифлуоро-1-(2-тиенил)-1,3-бутандион HTTA 2-теноилтрифлуороацетон 

4,4,4-трифлуоро-1-фенил-1,3-бутандион HBFA бензоилтрифлуороацетон 

1,1,1-трифлуоро-2,4-пентандион HTAA трифлуороацетилацетон 

4-бензоил-3-метил-1-фенил-пиразолин-5-он HPMBP, HP 1-фенил-3-метил-4-бензоил-

пиразол-5 

3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он HPMTFBP  

3-метил-1-фенил-4-(4-фенилбензоил)-пиразол-5-он HPPMBP  

3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он HPMMBP  

4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он HPMFBP  

4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон HPBI  

три-n-бутил фосфат TBP трибутилфосфат  

три-n-бутилфосфин оксид TBPO трибутилфосфин оксид 

три-n-октилфосфин оксид TOPO триоктилфосфин оксид 

 TPPO трифенилфосфин оксид 

N,N-диизобутил-2-[октил(фенил)фосфорил]ацетамид CMPO октил(фенил)-N,N-

диизобутилкарбаоилметил 

фосфин оксид  

2-[2-(диоктиламино)-2-оксоетокси]-N,N-диоктилацетамид TODGA N,N,N’,N’-

тетраоктилдиглициламид 

5,11,17,23-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]арен   

S1, C4  

5,11,17,23-татра(пара-трет-октил)-25,26,27,28-

тетракис(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]арен 

S2  

5,11,17,23,29,35-хекса(1,1,3,3-тетраметил-бутил)- 

37,38,39,40,41,42-хексакис 

(диметилфосфиноилметиленокси)-каликс[6]арен  

S3  

5,11,17,23,29,35,41,47-окта (1,1,3,3-тетраметилбутил)-

49,50,51,52,53,54,55,56-

октакис(диметилфосфиноилметиленокси)каликс[8]арен 

S4  

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27-

трис(диметилфосфиноилпропокси)-28-хидрокси-каликс[4]арен 

S5  

5,11,17,23-татра-трет-бутил-25,27-

бис(диметилфосфиноилпропокси)-26,28-дихидрокси-

каликс[4]арен   

S6  

5,11,17,23-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис(2-диметиламино-2-

оксоетил)каликс[4]арен 

S7 трет-бутилкаликс[4]арен 

тетракис(N,N-

диметилацетамид) 

5,11,17,23-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис(2-етокси-2-

оксоетил)каликс[4]арен 

S8 4-трет-бутилкаликс[4]арен-

тетраоцетна киселина 

тетраетилов естер 

метилтри-n-октиламониев хлорид QCl, QClO4 Aliquat 336 
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1. Въведение 

1.1. Течно-течна екстракция  

Металите като материали винаги са били решаващ ресурс за хората, особено през 21 век, с 

оглед на съвременния технологичен напредък и обществените нужди. Въпреки че техниките за 

извличане на метали са напреднали много от бронзовата епоха (3300 – 1200 г. пр. н. е.), за 

развитието на екстракционните процеси, възникнали преди повече от половин век в зората на 

ядрената ера, никога не е било толкова важно постигане на ефект с оглед на бързо нарастващото 

търсене на метали. Това означава експлоатация не само на руда, но и натиск за рециклиране на 

благородни метали, открити в т. нар. „градска мина“ или в отработено ядрено гориво например, 

но също така и предвид промишлените потоци от отпадъчни води, за да се предотвратят 

непредвидени обстоятелства по отношение замърсяване на околната среда. Сега е необходимо да 

се рециклират отработените метали или може да се декларира, че древните „алхимици“ са правели 

опити да трансформират оловото в злато, като по същия начин съвременните химици се опитват 

да модифицират отпадъците в „злато“ с акцент върху иновативните технологии за рециклиране, 

които връщат металите към живот, приемайки края на използваните потребителски стоки. 

Изследвания на процесите на течно-течна екстракция се провеждат в катедрата по „Обща и 

неорганична химия“ (основана през 1945 г.) в ХТМУ−София  с научна традиция в химията на 

редкоземните елементи повече от 46 години. Развитието им като основна научна тема със 

значителен принос към знанията през годините е повече от очевидно, предизвикало и голям 

интерес в много лаборатории в различни части на света. 

 

1. 2. Лантаноиди  

 Според Номенклатурата по неорганичната химия, Червена книга от серията на 

Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) 2005, 15-те елемента в 

Периодичната таблица от La (57) до Lu (71) трябва да бъдат наричани 4f-елементи или 

лантаноиди. Общо лантаноид е представен от символа Ln, а актиноид от An. Името на 

групата „редки земи“ включва Sc, Y и лантаноиди. 

 

  1.2.1. Откриване на лантаноидите  

  Странното име „редки земи“ има митичен звук и в момента е известно, че  те 

всъшност имат специални, уникални качества и свойства, които други химични елементи 

не притежават. Това име обаче е очевидно неподходящо, защото те не са особено редки, с 

изключение на прометиум, който няма стабилен изотоп. Всички елементи, с изключение 

на Pm, се срещат естествено, Ce е най-разпространеният в природата (средно количество в 

земната кора, 610-3 %), и най-малко тулий и лутеций (4.810-5 %). Редкоземните 

елементи са изключително сходни по свойства и дълго време се считат за един единствен 

елемент. Тяхното откритие осигурява дълга история от почти 150 години интензивни 

научни изследвания, съпроводени с много грешки, и отнема повече от век, за да завърши 

напълно изолацията им. 

 

 1.2.2. Естествен произход на редкоземните елементи и минерали  

 1.2.3. Химични и физични свойства на лантаноидите  

 Лантаноидите приемат или конфигурацията [Xe]4fn6s2, или [Xe]4fn−15d16s2, където n 

представлява число от 1 до 14. С изключение на La, Gd и Lu, лантаноидите нямат електрони 

на 5d-нивото. Освен това, едно от важните им свойства, свързано с техния йонен радиус, 

което от своя страна е свързано с лантаноидното свиване, е тяхната основност. 

Електронните конфигурации 4f0 (La3+), 4f7 (Gd3+) и 4f14 (Lu3+) са стабилни. Голямото 

сходство на атомните радиуси е причина за значителното сходство в химичните свойства 

на тези елементи. Следователно тези йони с различна степен на окисление, като церий (в 

IV) или европий (във II), могат да бъдат по-лесно разделени от други (в III). Оказа се, че 

повечето схеми за селективност се възползват от т. нар. лантаноидно свиване. Интересно е 

да се отбележи, че поради свиването на лантаноидите радиусът на йоните намалява 

постепенно с увеличаване на атомния номер, което води до известни промени в свойствата 
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на лантаноидните елементи с увеличаване на атомния номер. Като цяло, равновесните 

константи К в процесите на течно-течна екстракция се увеличават с увеличаване на 

атомния номер на металите, както се очаква от намаляването на йонните им радиуси от La 

до Lu. С увеличаване на атомния номер йонните радиуси намаляват при постоянен заряд 

(3+) и вследствие на това плътността на заряда се увеличава и се благоприятства 

образуването на екстрахиращ се комплекс. Обикновено се наблюдава повишаване на 

ефективността на извличане от La до Lu, но в същото време се забелязва значителна загуба 

на селективност при разделянето на елементите в 4f-серията поради намаляване на 

радиусите на катионите с приблизително 20%. 

 

 1.2.4. Защо лантаноидите са класифицирани като стратегически или критични 

елементи? 

 Координационната химия на 4f-йоните е привлякла значително внимание поради 

техните изключителни свойства и особено предвид нарастващите нива на лантаноидите, 

присъстващи в техносферата. Открити са много интересни и важни свойства по отношение 

на тяхното магнитно, оптично и електронно поведение. Например, промишленото 

използване на редкоземни елементи се е увеличило около 50 пъти в света през последните 

40 години. В резултат на тази глобална заплаха за доставките и необходимостта от чисти и 

устойчиви технологии, редкоземните елементи бяха етикетирани като „критични“ метали. 

Заслужава да се отбележи, че различните съединения на лантаноидите намират широк 

спектър от приложения, много от които зависят от оптичните свойства, свързани с техните 

f-f електронни преходи. В конкретния случай, редкоземните елементи имат съществена 

роля в днешната високотехнологична индустрия и се използват в широк спектър от 

екологични технологии, военна индустрия, енергийна сигурност и в медицинската 

диагностика. Тези приложения разчитат на различни свойства, произтичащи от сложните 

им електронни структури, така че заместването им и рециклирането им са трудни или все 

още невъзможни като процеси. Общото търсене на ценни, така наречени „технологично 

важни метали“ или „бижута“ за функционални материали на бъдещето, се очаква да расте 

постоянно (напр. общото световно потребление на Eu се оценява на 424 т/г, което показва 

значителен дефицит). Това е един от много редките елементи в серията, представляващ 

средно само около 0.3% от находищата на редкоземни елементи, за които са били налични 

изчисления на резерви и ресурси. Доставките на европий се изчисляват на 350 тона 

годишно, 93% от които произхождат от Китай. От друга страна, редките земи са елементи 

от голямо значение и в ядрената технология. Всъщност основният метод за преработка на 

използвано ядрено гориво за отделяне на Lns и Ans от потока отпадъци е течно-течна 

екстракция. В ядрената индустрия се препоръчва синергентна екстракция на лантаноидите.  

1. 3. Синергентен ефект в течно-течната екстракция  

Изключително важен етап в разбирането на процеса на извличане на метали несъмнено е 

откриването на синергентния ефект.1 Терминът синергизъм се прилага за описване на случаи, 

когато екстракционната способност на смес от екстрагенти е по-голяма от сумата на техните 

индивидуални екстрактивни способности. Първото внимателно проучване на това явление, 

наречено „синергизъм“ през 1958 г., е извършено от Блейк и сътрудници от Националната 

лаборатория Oak Ridge (САЩ).2 Те са установили, че U(VI) се извлича синергентно чрез смес от 

диалкилфосфорна киселина, (RO)2PO(OH) и неутрален фосфорорганичен реагент от типа 

(RO)3PO, което изследване придизвиква интерес сред химиците. В една ранна публикация Ървинг 

и Едингтън  изтъкват,3 че това твърдение е твърде обширно по отношение на анализа на проблема, 

реализиран от редица аналогични системи за извличане на U(VI), включително използването на 

теноилтрифлуороацетон (HTTA) вместо диалкилфосфорна киселина, и като следствие посочват  

следните условия, необходими за синергентно извличане на метал: 

o Един от екстрагентите е в състояние да неутрализира заряда на металния йон, за 

предпочитане чрез образуване на хелатен комплекс. 
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o Втората молекула (синергист) е в състояние да измести всяка остатъчно 

координирана вода от този формално неутрален комплекс и да го направи по-малко 

хидрофилен, Фиг. 1. 

o Вторият агент не е хидрофилен и е координиран по-слабо от първия (хелатен) 

екстрагент. 

o Максималното координационно число на метала и геометрията на лигандите трябва да се 

са благоприятни за образуване на комплекс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фигура 1 (1.20). Комплекс на Eu(III) йон с 3-метил-1-фенил-4-(4-

фенилбензоил)-пиразол-5-он 

 

  

 

 Може да се заключи, че в случай на синергентни системи, хелатният екстрагент HL, 

благодарение на депротонирането си, образува неутрално хелатно съединение с металния 

йон, докато неутралният лиганд, S, измества останалите молекули вода, за да подобри 

разтворимостта в органичната фаза, и обикновено се интерпретира чрез образуването на 

смесени комплекси в органичната течна фаза: 

Mn+ + nHL + xS ⇌ MLn·Sx + nH+      (1.1) 

 Mn+ е металният йон, а L− е аниона на хелатиращият лиганд.  

 Увеличаването на съотношението на разпределение (D) може да достигне 106-108 и се 

дължи на по-високата разтворимост на синергентният адукт в органичната фаза.  

1.4. Методи, използвани за изследване на синергентна екстракция  

 Различни методи са предложени през годините за определяне на стехиометрията на 

екстрахираните метални йони и на съответните константи на равновесие.1 Методът на 

течно-течно разпределение е успешно използван за определяне на константите на 

стабилност на метални комплекси.4 Анализът на наклона обаче е най-широко използваният 

метод, като че ли поради своята простота и ефективност. Методът се основава на 

изследване на вариацията на съотношението на разпределение (D) на металния йон между 

двете течни фази от съответните експериментални променливи. Обикновено се изследва 

зависимостта на логаритъма на стойностите на D спрямо логаритъма на една от 

променливите (концентрацията на двата екстрагента и на Н+), поддържащ другите две 

постоянни, показва стехиометрията на извличащия се комплекс, подходящ равновесен 

израз може да бъде получен и следователно може да се изчисли съответната равновесна 

константа (Номенклатура по аналитична химия на IUPAC, гл. 3.2).  

С други думи, синергентното извличане на лантаноиди е изследвано с помощта на 

традиционни и ефективни средства за получаване както на стехиометрична, така и на равновесна 

информация за процесите на екстракция, както е споменато по-горе „анализ на наклона“. Основава 

се на изследване на вариацията на DL,S (съотношението на разпределение, дължащо се на 

синергентния ефект) като функция на съответните експериментални променливи. Тъй като 

екстракцията на лантаноиди само със синергентният агент, S, понякога е незначителна при 

експерименталните условия на някои проучвания, стойностите на D, получени експериментално, 

са сумата от DL,S и DL (DL е съотношението на разпределение, дължащо се на екстракцията на 

лантаноид с хелатния екстрагент HL самостоятелно при същите експериментални условия). 

Поради това стойностите на DL,S се изчисляват като D–DL. Зависимостите на DL,S от една от 

променливите [H+] (Номенклатура по аналитична химия на IUPAC, гл. 3.4: рН и свързани 
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термини), [HL] и [S], поддържащи другите две постоянни, показват стехиометрията на 

екстрахирания метален комплекс и по този начин води до извеждане на подходящ равновесен 

израз, и след това до изчисляване на равновесната константа. Ако концентрацията на 

екстрагентите е постоянна, а хидролизата във водната фаза, както и полимеризацията в 

органичната фаза се случват само в незначителна степен, тогава получените зависимости ще бъдат 

прави линии и техните наклони ще определят броя на лигандите в образуваните адукти. 

 

2. Литературен преглед  

2.1. Хелатни лиганди в химията на течно-течната екстракция и видове комплекси 

2.1.1. Въведение 

В наши дни молекулният дизайн е произвел голям брой многоцентрови лиганди, 

притежаващи висока ефективност за извличане на метали с различни структурни основи. Много 

видове киселинни хелатни съединения, главно тези с флуорни или O-донорни фосфорорганични 

заместители, са били използвани за екстракция на метални йони от воден разтвор, включително 

разделянето на 4f- и 5f-йони. Като цяло могат да се разгледат три основни типа лантаноидни 

комплекси, образуващи се в твърдо състояние или в резултат на комплексообразуването в 

разтвор:5,6 а) Хелатни комплекси LnL3, съдържащи три хелатиращи лиганда (HL); б) Адукти от 

вида LnL3·HL, включващи един непротониран киселинен лиганд;7 в) Възможно е също така да се 

подредят четири бидентатни лиганда около един йон със стехиометрия 1:4. По този начин се 

образуват анионни комплекси с обща формула [Ln3+L4]
−, а електронеутралността се постига чрез 

противокатион.  

 

2.1.2. β-Дикетони 

 β-Дикетоните са съединения с две карбонилни групи, които са разделени от един 

въглероден атом. Този въглероден атом е α-въглерод. В повечето β-дикетони заместителите 

на α въглерода са водородни атоми. Най-простият представител е ацетилацетон или пентан-

2,4-дион (съкратено HAA, т.т. 100.1, т.т. 135-137 oC), в който заместителите и на двете 

карбонилни групи са −СНЗ групи. Във водни разтвори ацетилацетонът е слаба киселина в 

равновесие с водородни йони и с енолатни йони: 

C5H8O2 ⇌ C5H7O2
− + H+.      (2.1) 

 Трябва да се отбележи, че ефективният екстрагент за анализ на лантаноиди е 

комплексообразовател, идентифициран за целта преди 70+ години, 

теноилтрифлуороацетон (HTTA).8 Донякъде иронично е, че точно този реагент първоначално 

се изследва като хелатно съединение, за да се позволи въвеждането на йонни течности днес в 

екстракционната химия. Теноилтрифлуороацетон (HTTA) е въведен като аналитичен реагент от 

Калвин и Рейд през 1947 г. и е широко използван като екстрагент за лантаноиди. Това се дължи на 

наличието на трифлуорометилова група, която има висока киселинност в енолна форма (рКа = 

6.23), което от своя страна е полезно при екстракцията на много метали при ниско рН.6, 9 Всъщност 

HTTA е по-малко основен лиганд от ацетилацетон (pKa = 8.82) и следователно образува по-

стабилни метални хелати. По този начин, широка гама от метали може да бъде извлечена без 

влияние на хидролиза. Фактът, че флуорираните β-дикетонати могат да се използват за екстракция 

от кисели разтвори, е от значение за извличането на метални йони, които лесно се хидролизират. 

Обобщение на коефициентите на извличане с помощта на HTTA молекулата е публикувано от 

Посканзер и Фореман през далечната 1961 г., където е представена компилация от стойности на 

рН за 50 % екстракция (pH50, pH1/2) с 0.2 mol∙dm-3 HTTA получени в разтворител бензен за около 

четиридесет и осем елемента.9 Всъщност синергентният ефект се наблюдава от Гунингхам и 

сътрудници за извличане на Pr(III) и Nd(III) чрез смеси от 2-теноилтрифлуороацетон (HTTA) и 

трибутилфосфат (TBP) в керосин, но синергизмът придобива името си по-късно през 1958 г.10 
 
2.1.3. 4-Ацил-1-фенил-3-метил-5-пиразолони 
 Серия от лиганди обект на настоящото изследване са 4-ацил-1-фенил-3-метил-5-

пиразолони, α-заместени β-дикетони с ниско рКа (2.5˗4),11,12 така че тези екстрагенти са по-

кисели от популярния хелатиращ екстрагент 2-теноилтрифлуороацетон. 
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Ацилпиразолоните могат да се разглеждат като α-заместени β-дикетони. В това отношение 

тези лиганди често се използват в областта на науката за извличане и разделяне на почти 

всички метални йони в Периодичната таблица. Поради добрата си липофилност, те са били 

използвани и за синергентно извличане на различни йони на преходни метали, лантаноиди 

и актиноиди, както и на някои други метални йони от s и p блоковете в Периодичната 

таблица.13 С други думи, комплексообразуването в разтвор на тези киселинни лиганди по време 

на течно-течната екстракция се основава на депротонирана им форма. Следователно прозорецът 

на рН, в който лигандите показват желаното екстракционно поведение, теоретично може да бъде 

модулиран чрез въвеждането на различни функционални групи. След първият синтез, предложен 

от Дженсън през 1959 г., ацилпиразолоните са едни от най-широко използваните О-донори в 

координационната химия.14 Течно-течна екстракция на 14 лантаноидни йона с реагента 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон (HPMBP), разтворен в C6H6, е осъществена от Дуков и 

сътрудници.15 Установено е образуване на адукти от типа Ln(PMBP)3·HPMBP. Структурата на 

такива адукти може да се сравни с тази на синергентните комплекси, тъй като трите пиразолонови 

лиганда неутрализират заряда на Ln(III) катион, а четвъртата неутрална молекула на HPMBP 

измества водните молекули от вътрешната координационна сфера на хелатния комплекс. Подобен 

процес се възприема и при образуването на смесени комплекси при синергентното извличане на 

метали. Синергентният агент обаче е този, който измества координираните водни молекули от 

металния хелатен комплекс, което го прави по-хидрофобен.  

Единадесет производни на 1-арил-3-метил-4-ароил-5-пиразолон са били синтезирани и 

техните константи на дисоциация определени спектрофотометрично от Уметани и сътрудници.16 

Очаквано е било въвеждането на конкретни радикали (например −F) в 4-ароиловата група на 

пиразолона да повиши киселинността на съединенията и да се увеличи тяхната разтворимост в 

органичен разтворител, и като резултат металните йони ще могат да бъдат извлечени при доста 

по-ниско рН, с по-голямо съотношение на разпределението (D). Открита е линейна връзка между 

logK и pKa за йоните Eu3+ и Ba2+, сравнително лесно екстрахирани в бензен и n-октилов алкохол. 

Освен това е установено от авторите, че стойността на рН1/2 намалява паралелно с намаляване на 

стойността на рКа на използвания екстрагент. 

  

2.1.4. 4-Ацил-изоксазолони  

 Друг вид хелатиращи съединения, които не се използват толкова много обаче, са 3-

метил-4-ацил-5-изоксазолони, които имат по-ниски стойности на рКа (1,23) и са с много 

висока екстракционна способност.6,17 Всъщност ниската рКа стойност на 4-бензоил-3-

фенил-5-изоксазолон (HPBI) се дължи на наличието на хетероцикличната (изоксазолонова) 

група, която засилва дисоциацията на аниони. През последните години хелатиращият 

екстрагент HPBI беше обект на интерес за течностна екстракция на метали, използван 

самостоятелно18 или в комбинация с други екскрагенти като трибутилфосфат,19 

етилхексилацетамид, ди-2-етилхексилпропанамид, ди-2-етилхексилизобутиламид, ди-2-

етилхексилпивиламид,20 три-n-октилфосфин оксид21 или 2,4,6-три-(2-пиридил)-1,3,5-

триазин.22 В допълнение, Реди и сътрудници са изследвали синергентната екстракция на 

тривалентни лантаноиди като Nd, Eu и Tm, използвайки смес от HPBI и 18-корона-6, 15-

корона-5, бензо-15-корона-5 или дибензо-18-корона-6 етери.23  

2.2. Каликсарените като иновативни лиганди в координационната химия  

 Каликсарените са трето поколение супермолекули след циклодекстрините и корона 

етерите, и са синтезирани за първи път през 19 век в лабораторията на Адолф фон Байер в 

Берлин. Въпреки това, тяхната олигомерна химична природа е очертана през 70-те години 

от Гутше,24 който е дал на съединенията тяхното общоприето име (на гръцки език calyx 

означава ваза или чаша, и арен, показващ наличието на арилови единици в макроцикличния 

масив.25 Сходството с чаша посочва наличието на чашовидна структура, когато 

макроциклите приемат конформационния конус, при който всички арилови групи са 

ориентирани в една и съща посока (тъй като е възможно въртене около метиленовия мост). 

За каликс[4]арен (вътрешният обем е около 10 nm3) са възможни четири конформации, 

които са в динамично равновесие (конус, частичен конус, 1,2-алтернат и 1,3-алтернат). 
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Всъщност уникалната молекулна архитектура на каликс[n]арени (n = 4-20 макроцикли, 

съставени от n фенолни единици) ги прави подходяща платформа за изграждане на 

неутрални молекули от типа „гост-домакин“, особено с четен брой цикли (n = 4, 6, 8), които 

могат селективно да свързват различни субстрати „гост“ чрез въвеждане на подходящи 

фрагменти в горния или долния участък на молекулата (Фиг. 2). Смята се, че системата, 

състояща се от лантаноидно комплексообразуване с р-трет-бутилкаликс[4]арен, молекула 

с включени фосфиноилови радикали, илюстрира използването на много съвременни 

техники за изясняване на състава и структурните характеристики на комплекси, описани в 

книгата, озаглавена „Modern aspects of rare earths and their complexes“.26 Основният лиганд, 

изследван като синергентен агент, който служи като референтно съединение, е именно този 

заместен каликс[4]арен, L=5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис(диметилфосфиноилметокси) каликс[4]арен. През последните петнадесет години 

бяха положени много усилия за синтез на подходящи рецептори на каликс[n]арен, особено 

за лантаноидни йони, главно с една цел: да се разработят високоефективни процеси на 

извличане и разделяне, особено в рамките на проблема с управлението на ядрените 

отпадъци, както и някои важни луминисцентни аспекти. Различните структурни 

модификации, които са възможни с тези уникални молекули, особено със смесени функции 

за комплексообразуване, могат успешно да се използват като фина настройка на техните 

свойства, за да се предложи взаимодействие между различни метални катиони и лиганди. 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 2 (2.29). Молекулна структура на 

каликс[4]арени 
 

Химически структури на няколко каликсаренови лиганди, използвани в настоящата работа, 

са представени на Фиг. 3. 
 
 
 
 
Фигура 3 (2.30). Химична 

структура на избрани 

каликсарени  

 
Освен това, тяхната 

способност да 

разпознават и 

различават метални 

йони е една от 

забележителните 

характеристики, която 

ги прави много 

подходящи като 

специфични рецептори 

за получаването на 

автентични твърди 

метални комплекси или 

образуване на 

комплекси в разтвор. 
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2.3. Каликсарени в ролята на синергентен агент по време на екстракция на 4f-елементи  

 Изследванията, посветени на синергентна екстракция, включително с тези 

макромолекули с цел създаване на синергентен ефект, повишаване на ефективността и 

селективността, не са многобройни. Следва да се отбележи, че в литературата се появяват 

само изолирани примери, но много различни като реализирани научни идеи в същото 

време. Очевидно стратегия, наречена „преорганизация“, където множество функционални 

групи са интегрирани в относително твърдата платформа, може да подобри ефективността 

на разделяне на метални йони.27,28 Далеч по-интригуващо е, че тази стратегия включва 

конструиране на многодентатен лиганд, който предлага множество атрактивни донори, ако е 

възможно с подходяща ориентация, за координация на метала. Интересно е да си отбележи, че 

през последните години необичайно много усилия са насочени към проектирането на 

предварително организирани лиганди като триподи, каликсарени, резорцинарени и пиларалени на 

базата на 3D скелета, тъй като те могат да изпълнят вероятно предпочитанието за 3D координация 

на f-елементите. 

 Въпреки че голяма част от публикуваните научни разработки са изследвали координацията на 

метални йони с каликс[n]арени в разтвори, и като се вземат предвид всички развития в областта 

на изследванията, синергизмът като явление е получил доста незначително внимание. Поради това 

Атанасова и съизследователи са изследвали систематично синергентното извличане на 

лантаноиди с хелатираща молекула в комбинация от каликсарен в ролята му на синергентен агент, 

идентифициращи темата като иновативна, която трябва да бъде разгледана и изучена детайлно. 

Важно е да се отбележи, че и към момента на изработване на настоящата дисертация не са 

намерени публикувани данни за разработен цялостен процес на синергентна екстракция с 

макромолекули, включващ и йонно течна органична среда, а натрупаният към момента опит 

определено представлява основа за развитието на нови и иновативни методики за течно-течна 

екстракция не само на 4f-йони с йонни течности. 

 

2.4. Тематични тенденции, идентифицирани в литературата  

Повечето научни изследвания като че ли се фокусират или върху използването на стари, 

добре известни през последните години екстрагенти, разтворени в нова йонна течностна среда 

сега, или на новосинтезирани, суперинтелигентни лиганди, които да се използват по време на 

процеса на екстракция в конвенционални разтворители. Оказа се, че течно-течната екстракция с 

един β-дикетон, HTTA, използван като екстрахиращ реагент, е най-популярният процес за 

разделяне на почти всички химични елементи от различни водни разтвори. Това заключение се 

основава на огромното количество научни изследвания, натрупани в миналото, придружено с 

положителни резултати, които са широко достъпни, както и на факта, че в момента се прилага 

интензивно в йонна среда специално за селективно извличане на различни метални йони. 

Въвеждането на ЙТ в екстракционните процеси би ограничило употребата на токсични, 

пожароопасни и взривоопасни органични разтворители и би повишило тяхната ефективност, както 

и разрешаване на проблеми от екологичен характер. В различните литературни източници се 

появява една съществена цел − оптимизиране на молекулния дизайн на хелатиращият агент, 

заедно с разбирането как да се контролира съответното комплексообразуване на лантаноиди, 

актиноиди и други ценни метални йони. Несъмнено научните познания за координационните 

свойства на молекули на каликсарени са натрупани също в продължение на години и синтезът на 

нови, при това все по-сложни молекулни структури напредва бързо, което не само подобрява 

селективността при изключително трудни проблеми при разделянето на метали, като тези, 

наблюдавани в 4f-серията. Налице са обаче ограничен брой изследователски проучвания относно 

използването на каликсарени като синергентни агенти при екстракция и разделяне на различни 

метали, не само на лантаноиди. 

Поради тези причини, различни видове съединения, които принадлежат към два различни 

класа циклични реагенти (хелатни и каликсарени), са изследвани, за да се проследи ролята на 

химичната им структура върху 4f-комплексообразуването. Сред последните, изследванията върху 

извличането на f-елементи се фокусират върху влиянието на размера на кухината (n = 4, 6 и 8), на 

макроцикличния ефект, хидрофобността на лиганда, кооперативното свързване, осигурено от 
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различни координиращи групи и 4f-групово разделяне. Основната цел е да се проучи как балансът 

между молекулната гъвкавост и предварителната организация влияе върху процеса на синергентна 

екстракция и как 4f екстракцията се променя за поредица каликс[n]арени, използвани в ролята им 

на синергисти, например постоянно или неравномерно с увеличаване на кухината и броя на 

координационните групи и тяхната химическа природа. За оптимални екстракционни свойства 

спрямо f-йони, размерът на макроцикличната структура, както и броят и видът на монодентатните 

групи, специално внедрени, трябва да бъдат балансирани с молекулната гъвкавост и 

хидрофобността. Втората цел е да се научи много повече за факторите, които управляват 

стехиометрията на екстрахираните метални комплекси в органичната фаза, включваща една или 

две молекули на синергентния агент. Следва да се отбелжи, че влиянието на разтворителя върху 

процеса на екстракция също трябва да бъде проучено по отношение на изложените проблеми в 

литературата. Всичко гореспоменатото дава възможност да се определят задачите на 

дисертацията. 

 

2.5. Научни цели и задачи  

Научни цели     

 Целта на изследването е да се проучи дали така наречената синергентна екстракциона 

система, включваща хелатен лиганд, би била полезна за извличане и разделяне на 

лантаноиди в органични или йонни течни среди, с акцент върху фосфор-съдържащи 

синергентни агенти, предимно каликсарени. Конкретните въпроси са: 

 Взаимодействат ли двата екстрагента, хелатен и синергентен агент в органичната 

фаза? 

 Кои комбинации от лиганди са тествани и показват ли те по-голяма ефективност в 

сравнение с конвенционалния процес, когато се използва само един екстрагент? 

 Дали екстрагентите, проектирани за постигане на концепция да съдържат само C, H, 

O, N елементи в състава си, са подходящи за типичните органични или йонно-течни 

екстракционни среди в сравнение с по-използваните фосфорорганични или флуор 

съдържащи съединения? Има ли разлика в поведението между киселинни, 

неутрални или основни лиганди в това отношение? 

 Необходими ли са сложни структури на киселинни или неутрални лиганди за 

постигане на синергизъм в йонна среда? В течно-течната екстракция винаги ли има 

компромис между селективност, кинетика и ефективност в съответствие с 

ограничения в разходите?  

 Какво определя ефективността на двуфазните течни системи: естеството на водната 

или предимно органичната (молекулна или йонна) фаза е от решаващо значение? 

 Сравняване на екстракция, разделяне и синергизъм в органичен разтворител и йонно 

течна среда: последната винаги ли е „по-добра“?  

 Какви са правилата, управляващи синергизма в процесите на извличане в 

новопроектираните системи с йонна течност? Може ли това явление да бъде 

описано в рамките на общия модел, разработен вече за конвенционални органични 

среди? 

 Защо наличието на йони от йонните течности (катион/анион), които се разглеждат 

обикновено като резервоар за йоно-обмен, е от съществено значение за 

комплексообразуването на метални катиони в разтвор? Решаваща ли е взаимната 

разтворимост между вода и ЙТ по време на течно-течна екстракция на метални 

йони? 

 Колко ефективни ще бъдат изследваните комбинации от екстрагенти при условия, 

представителни за химично-технологичен процес? 

 Могат ли да бъдат приети методите на интерполация при прогнозиране на 

тенденциите въз основа на химичните свойства и приликите на химичните 

елементи? Това повдига известен брой допълнителни въпроси, както и редица 

критерии за автентичен начин и ново доказателство за принципи, наблюдавани по 

редове и колони в Периодичната таблица. 
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 Каква е координационната химия, свързана с екстракцията на лантаноиди в 

синергентни смеси, и как може да повлияе на процеса? 

 Да се разбере как 4f йоните се различават по своите свойства на 

комплексообразуване от s-, p- и d-блок металите. Привидното разнообразие 

от химични елементи е още по-изразено и понякога свойствата, които групата 

споделя, не са така очевидни. 

 Да се разбере как размерът на лантаноидните йони влияе върху свойствата и 

как това може да се използва при извличането и разделянето на този клас 

елементи; 

 Да се разбере ефекта от лантаноидното свиване върху екстракционните 

свойства на 4f-йони; 

 Да се потдвърди, че лантаноидите се държат по подобен начин, когато няма 

промяна в 4f електронната популация, но че те се различават, когато 

промяната включва изменение в броя на 4f-електроните: ефект на тетрадите, 

промяна при гадолиний, наклонено W и т.н.;  

 Да се обяснят най-често срещаните координационни числа в лантаноидни 

комплекси; 

 Да се потдвърди кои донорни атоми и видове лиганди образуват най-

стабилни комплекси; 

 Да се обясни защо полидентатните лиганди образуват по-стабилни 

комплекси. 

 

Обхват на изследванията  

Следните рамки са определени за основна схема на научно изследване: 

o Научната работата е ограничена до извличане и разделяне на 4f-йони един от друг. 

Разделянето на лантаноидите от други химични елементи в Периодичната таблица не е 

изключено като цяло. 

o При изследователските проучвания се използват предимно хлоридни среди за извличане 

на лантаноиди. Разбира се, перхлоратни и нитратни аниони също са използвани в някои от 

научните изследвания. 

o Температурата е фиксирана като тази на лабораторната среда при всички тестове (22 °C ± 

2 оC). 

o Поддържане на постоянна йонна сила по време на експериментална работа, I=0.1. 

o Обхватът беше ограничен до равновесни изследвания (т.е. не се вземат предвид кинетиката 

на екстракцията и термодинамиката). Първоначално е изследвана кинетиката на процеса, 

за да се определи минималното време на контакт на двете течни фази за всички последващи 

екстракционни експерименти. 

o Систематично проучване на синергентно извличане на метали от групата на лантаноидите 

със смеси от различни хелатиращи лиганди (β-дикетон, 4-ацилпиразолони, 4-

ацилизоксазолон) и различни фосфорорганични съединения, предимно каликсарени с 

помощта на молекулни органични разтворители.  

o Систематично проучване на синергентно извличане на метали от групата на лантаноидите 

със смеси от различни хелатни лиганди и фосфорорганични съединения при използване на 

йонни течности като органична среда.  

o Изясняване на механизма на химичната реакция на процеса на екстракция:  

 Определяне на състава на екстрахираните 4f-комплекси в органичната фаза. 

 Изследване на химическата природа на хелатиращия лиганд и синергентния агент 

върху ефективността на процеса на екстракция и селективността. 

o Изчисляване на равновесните константи на екстракция и анализ на факторите, влияещи 

върху равновесието (йонния радиус на металите, хелатиращ екстрагент, втори екстрагент, 

разтворител и др.). 

o Изчисляване на синергентните коефициенти и факторите на разделяне на изследваните 

лантаноиди въз основа на получените експериментални резултати и анализ на факторите, 

влияещи върху тези параметри. 
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o Изследване на влиянието на органичните разтворители (CHCl3, CCl4, C6H6, C6H12) върху 

процеса на синергентна екстракция на лантаноиди.  

o Подробно сравнение между органични разтворители и йонни течности по време на 

синергентна екстракция на лантаноиди. 

За тази цел задачите на дисертационната работа са:  

1. Да се оцени ефектът на молекулната архитектура на екстрагентите върху 

комплексообразуването на 4f-йони в разтвор.  

2. Да се оцени влиянието на синергентният агент, необходимо и сигурно условие, за да се постигне 

повишаване на екстракцията в органичен разтворител.  

3. Оптимизиране на процеса на синергентно извличане чрез промяна на органичния разтворител и 

оценка на възможностите за подобряване на процеса.  

4. Да се оценят възможностите за постигане на отлична селективност в 4f-серия по време на 

синергентно извличане. Оптимизиране, както на процеса на течно-течната екстракция, така и на 

селективността само с минимално химическо регулиране на лиганда.  

 5. Да се разработи схема за проектиране на системи за екстракция на 4f-йони чрез оптимизиране 

на органичната фаза, включително йонни течности.  

6. Да се установи поведението на синергентният агент в йонна среда и да се проучи възможността 

да се използва като добавка за постигане на синергизъм. 

3. Методи и материали 

3.1. Материали 

3.1.1. Лантаноиди 

Изходните разтвори на лантаноидните йони се приготвят чрез разтваряне на подходящи 

количества от техните оксиди в концентрирана солна или перхлорна киселина и последващо 

разреждане с дестилирана вода до необходимия обем. Изходният разтвор на Ce(III) се приготвя от 

CeCl3·7H2O. Изходният разтвор на сребърни йони (110-3 mol∙dm-3) се приготвя от AgNO3. 

3.1.2. Разтворители 

3.1.3. Синтез на лиганди  

3.1.3.1. Синтез на хелатни агенти 

3.1.3.2. Синтез на синергентни агенти 

3.1.4. Други реактиви  

3.2. Изследване на взаимодействията между екстрагентите 

3.3. Експериментална методология на течно - течна екстракция 

Експериментите в случаите, когато се прилага органичен разтворител, са проведени при 

използване на 10 cm3 обеми на водна и органична фаза. Пробите се разклащат механично в 

продължение на 45 минути при стайна температура, което е достатъчно за достигане на 

равновесие, Orbital Shaker OS-20, Boeco (Германия), 120 min-1. След разделяне на фазите, 

концентрацията на метала във водната фаза се определя спектрофотометрично с помощта на 

Арсеназо III.29  Концентрацията на металния йон в органичната фаза се получава чрез материален 

баланс. Киселинността на водната фаза се измерва с рН-метър (рН 211 HANNA цифров рН-метър) 

с точност 0.01 рН единица. Йонната сила се поддържа 0.1 mol∙dm-3 с (Na, H)Cl или с (Na, H)ClO4. 

Първоначалната концентрация на металните йони е 2.510-4 mol∙dm-3 във всички проведени 

експерименти. 

Съотношенията на разпределение (D) на лантаноидните йони по време на синергентната 

екстракция са определени в три серии експерименти съгласно метода на наклона,17 т.е.: 

 с фиксирана концентрация на HL и S и променливо рН 

 с фиксирани рН и S концентрации и променлива концентрация на HL 

 с фиксирано рН и HL и променлива концентрация на S 

 

3.4. Синтез на метални комплекси  
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4. Експериментално проучване: изследване на взаимодействията между киселинни 

(хелатни) агенти и фосфор-съдържащи неутрални лигандиA15  

4.1. Въведение  

Основният проблем за екстракционите системи, съдържащи смеси от екстрагенти, 

използвани за екстракция на метали, е възможното им взаимодействие в органичната фаза. Първо 

да споменем, че Маркус и Кертес са отбелязали,30 че директното взаимодействие между 

екстрагентите има значителен ефект върху разрушаването на синергизма, но по-късни проучвания 

показват, че и двата феномена (синергизъм и антагонизъм) са много по-сложни, отколкото се 

смята.1,31,32 Относително малко изследвания са били посветени в миналото, разглеждащи 

разрушаването на синергизма, и още по-малко статии са публикувани по темата през последните 

години. Разглеждайки реакцията на взаимодействие между хелатиращия реагент HTTA и 

неутралния лиганд TOPO в циклоксехан, Фаваро и Атала идентифицират следните два вида 

комплекса Ln(TTA)3·TOPO и Ln(TTA)3·2TOPO в органичната фаза за извличане на йоните La и 

Yb.33 Отбелязано е, че поведението на системата се променя, когато концентрацията на TOPO е 

по-висока от 0,15 mol∙dm-3, в резултат на постепенна трансформация на енолната форма на β-

дикетона HTTA в кетохидратна и нейното последователно взаимодействие с молекулата на TOPO. 

Разпределението на двата изследвани лантаноида, т.е.  La и Yb, в зависимост от концентрацията 

на HTTA предизвиква наклоните на получените прави линии да са по-ниски от очакваната 

стойност 3 (2.1 за La и 2.7 за Yb). Това несъответствие се приема като резултат от протекло 

взаимодействие HTTA−TOPO. От друга страна, според Секине и Дурсен, взаимодействието на 

разтворителя с MAn хелатни комплекси на 2-теноилтрифлуороацетон (HTTA) и β-

изопропилтрополон (IPT), заедно с взаимодействието между синергентния агент TBP и 

разтворителя, трябва да се вземат предвид при сравняване на относителни тенденции на 

образуване на адукт на Eu(III) и Th(IV) в CHCl3 и CCl4.
34  

Потенциалните взаимодействия между β-дикетон, бензоилацетон (HBA) и йонна течност, 

използвана като разтворител, 1-бутил-1-метилпиролидиниум бис(трифлуорометилсулфонил)амид 

([C1C4pyr+][Tf2N
−]) също са изследвани чрез ЯМР анализи в разтвори на CDCl3.

35 Тези данни, 

публикувани от Атанасова и Куртева, показват, че не са настъпили съществени взаимодействия 

между двата анализирани вида лиганд-разтворител. 

 

4.2. Резултати и дискусия  

 В тази глава ще бъдат обобщени изследванията свързани с анализ на възможните 

взаимодействия между лигандите представени в органичната фаза по време на течно-течна 

екстракция на лантаноидите. Следва да се отбележи, че ако съществуват те се влияят от химичната 

природа на екстрагентите, тяхната концентрация, използвания разтворител и състава на водната 

фаза, т.е не само от приложените експериментали условия, оптимални или не. Потенциалните 

взаимодействия в десет различни комбинации от лиганди са изследвани чрез анализ на протонни, 

въглеродни и фосфорни ЯМР спектри, както и NOESY и ROESY методи. От друга страна, въпреки 

че взаимодействия между екстрагентите и ЙТ не се очакват поради липсата на функционални 

групи в йонното съединение е проведено такова изследване. Тези изследвания са важни за 

изясняване на поведението на различни комбинации от екстрагенти в органичната фаза. В 

литературата последните се означават като критични за постигане на синергизъм. 

Проведеното от нас изследване е първото, касаещо детайлно проучване на потенциалните 

взаимодействия и оценка на влиянието им върху процеса на екстракция посредством ЯМР 

спектроскопия.А15   

 

4.2.1. Взаимодействие между 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он и TBPO, 

TOPO, TPPO и TBPA8 

Възможното взаимодействие между 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он 

(HL, HPMFBP) и серия от фосфин оксиди (триоктилфосфин оксид (TOPO), трибутилфосфин оксид 

(TBPO), трифенилфосфин оксид (TPPO)) и трибутил фосфат (TBP) е изследвано с помощта на 

ЯМР спектроскопия в разтвори на бензен-d6.A8 Получените спектри ясно показват, че 

изследваните синергисти следват два различни модела на поведение. Сравнително слабо 
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изместване на HPMFBP сигналите се наблюдава в присъствието на молекули TPPO и TBP. Втората 

група включва другите два триалкилфосфин оксида, TOPO и TBPO, където обаче се наблюдава 

забележимо изместване на по-голямата част от HL сигналите в изследваните смеси. Тези 

наблюдавани ефекти, са индикация за взаимодействие между двата вида анализирани молекули.  

Проведените експериментите с променливи концентрационни съотношения на HL и синергентен 

агент (S) показват, че ефектите са силно зависими от пропорцията на екстрагентите, и, че 

стойностите на изместването на HL сигналите се увеличават с увеличаването на S частта.  

Следователно може да се стигне до заключението, че триалкилфосфиновите оксиди TOPO 

и TBPO образуват силни Н-връзки с HL в органичната фаза въз основа на две основни наблюдения. 

Първо е установено значително изместване на HL сигналите и е установено, че ефектът е силно 

зависим от съотношението на екстрагентите. Второ, бавен обмен между две места в HL 

протонните спектри е открит след осъщественият контакт, което показва, че силното 

вътремолекулно OH/C=O H-свързване в HPMFBP се разрушава поради свързването с P=O групата 

на синергиста.  

 

4.2.2. Изследване на взаимодействието с ЯМР между 4-(4-метилбензоил)-3-метил-1-фенил-

пиразол-5-он и N,N-диизобутил-2-(октилфенилфосфорил)ацетамид (CMPO)A14 

Възможни взаимодействия между киселинния хелатен (HPMMBP) и неутрален (CMPO) 

екстрагент, използвани за екстракция на лантаноидни йони, са изследвани при различни 

концентрационни съотношения в CDCl3 чрез ЯМР експерименти.A14 Оказа се, че при анализа не са 

открити като цяло съществени промени. Разликите в химичните отмествания са незначителни 

дори при фосфорните сигнали, които са чувствителни към структурни промени и такива в средата. 

Последното е индикация, че не възникват взаимодействия, независимо от приложените 

съотношения HPMMBP/CMPO. Взаимодействията са допълнително проучени чрез NOESY 

експеримент на сместа в съотношение 1:1. 

4.2.3. Взаимодействие между 4-ароил-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он (HL) и фосфор-

съдържащ каликс[4]арен  (S1, S5 или S6)A9,A10,А11 

Получените резултати показват, че не се наблюдават съществени взаимодействия между 

компонентите на екстрахиращите системи в органичната фаза, независимо от пропорциите на 

екстрагентите (HPMFBP/HPMMBP−S1). Това наблюдение се потвърждава и от ROESY 

експерименти, където са установени само слаби взаимодействия между СН3-3 на HL и t-Bu 

метилни групи и един от мостовите метиленови протони на каликсарена. Също така спектри, 

получени само за HL и в смеси на HL–S1,А9 показват, че присъствието на каликсарен лиганд в 

органичната фаза не причинява промени в молекулите на пиразолона. 

Взаимодействията между хелатен (HPMTFBP) и два неутрални (S5 и S6)А10 екстрагента, 

които принадлежат към семейството на каликсарените, са изследвани чрез ЯМР експерименти в 

същия разтворител, използван и в процеса на екстракция на 4f-йони. Задачата ни бе да се получат 

нови данни за взаимодействията лиганд-лиганд, както и да се оцени влиянието на химичната 

структура на екстрагентите чрез въвеждане на различни функционални групи в съединенията. 

Слабо екраниране на сигналите за метилови и метиленови групи на алкиловите заместители на 

каликсарени с добавяне на HL се откриват както в протонни, така и във въглеродни спектри, докато 

фосфорните сигнали са деекранирани, както е показано на Таблица 1. 

Стойностите на изместването на сигналите се увеличават с увеличаване на съдържанието 

на HL, което е индикация, че ефектите са силно зависими от съотношението на екстрагентите. 

Пренебрежими промени в химичното отместване са регистрирани в спектрите на HL при смесване 

с S молекула.  
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Таблица 1 (4.11). 31P химични отмествания: каликсарени (S) и S:HL смесиА10 

31P 
S S:HL 3:1 S:HL 1:1 S:HL 1:3 

δ δ ∆δ δ ∆δ δ ∆δ 

2/3 

S5* 
43.75 43.88 +0.13 44.04 +0.29 44.33 +0.58 

1/3 

S5* 
45.13 45.34 +0.21 45.60 +0.47 45.92 +0.79 

S6 43.56 43.63 +0.07 43.80 +0.34 44.19 +0.63 
*Каликсарен S5 показва единичен сигнал за 31P за заместителя на 26 позиция и двойна интензивност за тези на 25 и 

27 позиция; отбелязани като 1/3 S5 и 2/3 S5, респективно. 

Възможните взаимодействията между екстрагентите HPPMBP и S1 бяха изследвани с 

помощта на ЯМР спектроскопия в деутериран хлороформ.А11 Регистрираните спектри на 

пиразолона показват остри и добре дефинирани сигнали, съвместими с чиста енолна форма, които 

не се променят чрез добавяне на молекула каликсарен (S1) в системата. Всички регистрирани 

спектри на съединенията и техните смеси притежават едни и същи химични отмествания. 

Последното е индикация, че в органичната фаза не възникват взаимодействия между 

компонентите на екстрахиращата система. Същият модел се наблюдава в системите S1 и 4-метил 

и 4-флуоробензоил-пиразолони,А9 което показва, че взаимодействията между каликсарен, 

приложен в настоящото изследване, и пиразолоните не зависят от заместителя в ароиловата група. 

Интересно е да се отбележи, че, когато бяха изследвани каликсарени, притежаващи две и 

три диметилфосфиноилпропокси групи, разположени в долната част на молекулата, и 4-

трифлуорометилбензоил-пиразолон (HPMTFBP),А10 са установени слаби взаимодействия между 

метиловата група в позиция 3 и кватернерните Cq-3 сигнали на HPMTFBP и каликсаренът с 3 Р=О 

групи. В действителност, химичните отмествания на тези сигнали, Cq-3 при 148.02 м.ч. и CH3 при 

16.22 м.ч. на HPPMBP и 31P на S1 при 38.65 м.ч., не се влияят от смесването. Сравнението между 

тези ектракционни системи позволява да се предположи, че свободните ОН групи на каликсарен 

молекулата евентуално участват във взаимодействията с пиразолоновото хелатиращо рамо, докато 

самите фосфиноилови единици не участват. 

 

4.2.4. Взаимодействие между хелатния лиганд 3-метил-1-фенил-4-(4-

трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он и йонна течност, 1-бутил-3-метилимидазолим-

бис(трифлуорометанесулфонил)имидA10 

 В този раздел са резюмирани взаимодействията между една йонна течност и един от 

компонентите на екстрахиращите системи: хелатен лиганд, HPMTFBP. Такива взаимодействия не 

се очакват поради липсата на функционални групи в ЙТ. Може да се приеме само слабо Н-

свързване на азот от ЙТ с OH групата на HL. Тези потенциални взаимодействия бяха изследвани 

при различни моларни съотношения чрез протонни и въглеродни ЯМР експерименти. Спектрите 

на ЙТ и ЙТ:HL 1 : 1 смес са регистрирани в концентрация 210-3 mol∙dm-3 поради много ниската 

разтворимост на ЙТ в бензен. Спектрите на HL се снемат в концентрация 0.05 mol∙dm-3. 

Протонните и въглеродните експерименти както на ЙТ, така и на HL показват еднакви стойности 

на химични отмествания в спектрите на отделните съединения и в тези на тяхната смес 1 : 1. 

Последното е индикация, че в инертния разтворител бензен-d6 не възникват взаимодействия 

между йонната течност и този силно киселинен екстрагент. 

 

4.3. Общи бележки 

Дебатите за взаимодействието между екстрагентите в смесените системи са възникнали 

почти веднага с появата на първите изследвания, посветени на синергентна екстракция на метални 

йони. На този етап въз основа на прегледа на литературата може да стане ясно, че възможното 

взаимодействие на лиганди по време на екстракцията на метални йони чрез смеси от две или 

повече съединения не е реакция с първостепенно значение, когато настъпи синергизъм. От горното 

обсъждане е видно, че твърдението междулигандна реакция винаги води до разрушаване на 

синергизма, ако тя се реализира в органичната среда и играе решаваща роля, не бива да се приема 

без резерви, според някои автори.А15 Въпреки че в първите години когато е идинтифициран 
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синергизма (1959-1962 г.) изследователите са заявили, че тази реакция идва заедно с 

неблагоприятни ефекти или влошаването на ефективността на екстракция, или в необратимата 

загуба на лиганда поради асоциационни продукти, образувани между двете координационни 

молекули.1,36 Широко разпространено е мнението, че по време на синергентната реакция 

хелатиращият екстрагент неутрализира заряда на металния йон, докато вторият екстрагент 

(синергентен агент) замества остатъчната вода от вътрешната координационна сфера, което прави 

комплекса по-силно хидрофобен. Установено е също, че при повишена концентрация на 

синергентния агент взаимодействието между двете молекули е възможно и след това реакцията 

преминава в разрушаване на синергизма, т.е. настъпва антагонистичен ефект. Този ефект се 

обяснява с намаляване на концентрацията на наличните хелатни агенти. Следователно, както 

синергентните, така и антагонистичните ефекти зависят от експерименталните условия на 

екстракционните процеси. 

Тенденцията е подобна на тази, описана за двойки киселинен и неутрален лиганд. Такова 

взаимодействие, ако съществува, зависи от химическата природа на екстрагентите, тяхната 

концентрация, използвания разтворител и състава на водната фаза, т.е. не само от приложените 

експериментални условия, оптимални или не. Трябва да се отбележи също, че понякога 

експерименталните условия, при които се изучава възможното взаимодействие, и условията, при 

които се извършва реалният процес на извличане на метал, се различават и е необходимо да се 

вземат предвид.А15 От казаното до тук може да се направи заключението, че някои основни 

проблеми трябва да бъдат взети под внимание при избора на по-добра органична среда, тъй като 

в процесите на екстракция могат да възникнат взаимодействия между разтворените вещества и 

разтворители, макар и често дефинирани като „инертен разтворител“. Не е за пренебрегване и 

фактът, че търсенето на по-благоприятни за околната среда разтворители за екстракционни цели е 

все още в начален стадий, тъй като алтернативен избор на изключително високи хидрофобни 

йонни течности е засега като че ли единственият подход.37,38  Задължително е да се вземат предвид 

всички специфични фактори предварително за всеки отделен процес, насочен към икономически 

и устойчив отпечатък на цялото изпълнение.  
 

5. Експериментално изследване: синергентен екстракционен механизъм и равновесни 

константи  

5.1. Синергентна екстракция на лантаноиди с 4-ацил-пиразолони и каликсарени  

Процесът на екстракция на лантаноиди с 4-ацилпиразолони може да се опише с реакцията:15 

Ln3+
(aq) + 4HL(o) ⇌ LnL3·HL(o) + 3H+

(aq)       (1) 

където Ln3+ означава лантаноид, а съкращенията “aq” и “o” показват частиците в двете течни фази, 

съответно водна и органична. 

Равновесната екстракционна концентрационна константа, KL, се дефинира като 

𝐾L =  
[LnL3.HL](o) [H+](aq)

3

[Ln3+](aq)[HL](o)
4 = 𝐷L

[H+](aq)
3

[HL](o)
4              (2) 

Зависимостите на logDL от pH и log[HL] са линейни, с наклони, близки до 3 и 4 според уравнение 

(1). 

  Равновесните константи за извличане на лантаноиди с 4-ацил-пиразолони се изчисляват въз 

основа на уравнение (3) и са обобщени в съответните таблици, заедно с равновесната константа, 

изчислена за синергентния процес на извличане: 

logKL = logDL − 3pH − 4log[HL]        (3) 

5.1.1. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон и 

5,11,17,23-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]аренаA1  

Експерименталните данни, получени от метода на наклона за извличане на Ln(III), т.е. (La3+, 

Nd3+, Eu3+,  Ho3+ и Lu3+) със смес от 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон (HP ) и каликс[4]арен 
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(S1) в СНС13 са дадени на Фиг. 4−6. Графиките, получени от зависимостите на logDP,S спрямо рН 

и log[HP], са линейни с наклон близо до три, а тези на logDP,S от log[S] с наклон близо до единица. 

Следователно, в присъствието на смес HP−S1 екстракцията на лантаноиди може да бъде изразена 

чрез следните уравнения: 

  

 

                           (5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 (5.1). LogDP,S от pH за екстракция на 

лантаноиди със смес от: [HP]=310-2 mol∙dm-3 и  

[S]=110-3 mol∙dm-3 

 

 

 

 

Фигура 5 (5.2).  LogDP,S от [HP] за екстракция на 

лантаноиди със смес от HPS1 при:  [S]=110-3 mol∙dm-3, La, 

pH=3.05; Nd, pH=2.60; Eu, pH=2.35; Ho, pH=2.20; Lu, pH=2.10  

 

Като се има предвид, че разпределението на 

хелатиращата НР молекула39 и синергентен агент,40 

S във водната фаза е много ниско, стойностите на 

равновесните константи KP,S могат да бъдат 

определени чрез уравнението:  

 logKP,S = log DP, S  3 log[HP]   log[S]  3pH 

                             (5.2) 

  

Образуването на смесени комплекси в органичната фаза може да се опише с уравнението: 

(5.3) 

 

Равновесната константа P,S за синергентната реакция в органична фаза може да бъде определена 

като:   

 log P,S = log KP,S – log KP         (5.4) 

 

K
P, S

)o()o(
3

)aq(
SHP3Ln  

)aq()o(3 H3S•LnP


P, S

)o()o(3 SHP•LnP 
)o()o(3

HPS•LnP 
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Фигура 6 (5.3). LogDP,S от [S] за екстракция на лантаноиди 

със смес от HPS1 при:  [HP]=310-2 mol∙dm-3, La, pH=3.05; 

Nd, pH=2.60; Eu, pH=2.35; Ho, pH=2.00; Lu, pH=2.15 

 

Стойностите на равновесните константи 

KP,S и P,S, изчислени от експерименталните данни, 

са дадени в Таблица 2. Равновесните константи се 

основават на предположението, че коефициентите 

на активност не се променят значително при 

експерименталните условия, тоест те са 

концентрационни константи. 

 

Таблица 2 (5.1). Стойности на равновесните константи KP, KP,S, βP,S, синергентни коефициенти ([HP]=310-2  

mol∙dm-3, [S1]=110-3 mol∙dm-3, pH=2.50), и коефициенти на разделяне при екстракция на лантаноиди Ln3+ с HP−S1 

смес в CHCl3
A1  

Ln3+ logKP
41 logKP,S logβP,S SC  SF  

      HP HP−S 

La -5.84 -0.88 4.96 3.48 Nd/La 30.9 15.1 

Nd -4.35 0.30 4.65 3.17 Eu/Nd 8.5 3.98 

Eu -3.42 0.90 4.32 2.84 Ho/Eu 1.5 4.57 

Ho -3.24 1.56 4.80 3.32 Lu/Ho 2.57 2.75 

Lu -2.83 2.00 4.83 3.35    
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 35 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение  0.05. 

 

Данните, представени в Таблица 2, показват, че въвеждането на използвания каликс[4]арен 

като синергист (S1) в системата Ln3+−HP води до значително увеличение на стойностите на KP,S в 

сравнение с тези на KP, както и че стойностите на тази константа се увеличават от La3+ до Lu3+, 

както се очаква от намаляващите йонни радиуси. Зависимостта на равновесните константи KP и 

KP,S спрямо атомния номер Z на изследваните йони Ln(III) е представена на Фиг. 7. Вижда се, че 

двете получени зависимости варират практически по един и същи начин, следователно 

синергентният агент (съдържащ фосфор трет-бутилкаликс[4]арен), води до количествени, но не 

и качествени промени в екстракцията на лантаноидните(III) йони поради образуването на един и 

същи тип комплекси (образуването на адукти LnP3HP, когато пиразолон се използва като 

екстрагент и формирането на смесени адукти LnP3S, когато се използва синергентна смес от 

екстрагенти) и в двата случая. 
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Фигура 7 (5.4). LogKP(KP,S) от атомния номер (Z) за La, Nd, Eu, Ho и 

Lu. незапълнени кръгчета – logKP, запълнени кръгчета – logKP,S 

 

Допълнително от реагентите S1, HP и EuCl3 (молно 

съотношение на съединенията съответно 1: 3 : 1) е 

изолирано кристално съединение с т.т. 308-309 oC. 

Неговият ИЧ спектър показва известно изместване, 

характерно за P=O групата при 1160 cm-1 в свободния S1 

лиганд до 1142 cm-1 в кристалното съединение. В 

инфрачервения спектър на това комплексно съединение 

се наблюдава ивица при 1653 cm-1, характерна за група 

С=О. Предложената структура на полученият комплекс е 

представена на Фиг. 8. 

 1H ЯМР спектрите на сместа от HP и S1 и на синтезирания комплекс от Eu(III) с тях бяха 

анализирани в MeOH-d6 при 300, 320, 335 и 338 К. На основание на интегрален интензитет на 

сигналите съотношението на лигандите в синтезирания [EuP2S]+ комплекс се изчислява като HP : 

S = 2 : 1, при най-високата температура. 

 

Фигура 8 (5.5). Предложена структура на синтезирания 

твърд комплекс  

 

Всъщност различният състав на смесения 

комплекс, получен в разтвор (LnP3S) и в твърдо 

състояние ([EuP2S]+), може да се дължи на 

различните експериментални условия. 

 

5.1.2. Екстракция на тривалентни лантаноиди 

с 5,11,17,23-тетра (пара-трет-октил)-25,26,27,28-тетракис 

(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]арен в комбинация с 4-бензоил-3- метил-1-фенил-2-

пиразолин-5-онA12  

Екстракцията на тривалентни лантаноиди (Ln3+) с каликс[4]арен (S2), в комбинация с 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (HP) в CHCl3 е качествено описана във формата на 

LnP3·S комплекси. Стойностите на равновесните константи KP, KP,S и P,S, изчислени от 

експерименталните данни, са дадени в Таблица 3. Наблюдаваният механизъм в двете изследвани 

системи, използващи един и същ хелатен агент (HP) при същите условия, е идентичен, което 

показва, че екстракционното поведение на лантаноида не е повлияно качествено от октилните 

заместители в горната част на синергиста, но по-голямата му подвижност и разтворимост вероятно 

е причина за наблюдаваната количествена разлика. Следователно, като първа стъпка по пътя към 

подобряване, както на екстрахируемостта, така и на разтворимостта, е промяната на трет-бутил 

в трет-октил функция в структурата на каликс[4]арена, тъй като тези силно разклонени лиганди 

са много разтворими в нискополярни органични разтворители. 

Елементният анализ, ИЧ и ЯМР изследванията на изолиран твърд комплекс дават 

възможност да се направи заключение за състава и структурата на изолиран смесен комплекс: 

EuP3·S2. 
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Таблица 3 (5.2). Стойности на равновесните константи KP, KP,S и βP,S, синергентни коефициенти и коефициенти на 

разделяне при екстракция на лантаноиди със смес HL–S2A12  

Ln3+ logKP
41 logKP,S logβP,S SC pH50  SF  

     HP HP−S HP HP−S 

La -5.84 -0.73 5.11 3.63 4.37 3.15 30.9 25.1 

Nd -4.35 0.64 5.02 3.54 3.88 2.70 8.5 8.5 

Eu -3.42 1.60 5.02 3.54 3.56 2.39 1.5 3.0 

Ho -3.27 2.08 5.37 3.87 3.52 2.23 2.5 2.5 

Lu -2.83 2.48 5.31 3.83 3.37 2.10   
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 36 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение ±0.05.  

 

5.1.3. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон и 

5,11,17,23,29,35,41,47-окта(1,1,3,3-тетраметилбутил)-49,50,51,52,53,54,55,56-октакис 

(диметилфосфиноилметиленокси)каликс[8]аренA3  

Синергентна екстракция на пет избрани лантаноидни йона с каликс[8]арен (S4) е 

изследвана подробно. Стойностите на изчислените равновесни константи KP,S и P,S, на база 

експериментални данни, са представени в Таблица 4.  

Данните, представени в Таблица 4, показват, че въвеждането на използвания синтезиран за 

първи път каликс[8]арен в системата Ln3+−HP води до значително увеличение на стойностите на 

KP,S в сравнение с тези на KP, както и че стойностите нарастват от La3+ до Lu3+, както се очаква от 

намаляващите им йонни радиуси.  

 
Таблица 4 (5.3). Стойности на равновесните константи KP, KP,S, βP,S и синергентни коефициенти ([HP]=2102 

mol∙dm3, [S4]=2104 mol∙dm3), pH50 и коефициенти на разделяне за екстракция на Ln3+ от 0.1 mol∙dm3 (Na, H)Cl 

среда с HP−S4 смеси в CHCl3
A3  

Ln3+ logKP
41 logKP,S logβP,S SC  SF  pH50  

      HP HP–S HP HP–S 

La -5.84 -0.73 5.11 3.11 Nd/La 30.9 14.2 4.21 3.17 

Nd -4.35 0.42 4.77 2.77 Eu/Nd 8.51 4.46 3.72 2.80 

Eu -3.42 1.07 4.49 2.49 Ho/Eu 1.52 2.57 3.40 2.59 

Ho -3.24 1.48 4.72 2.72 Lu/Ho 2.57 2.88 3.34 2.43 

Lu -2.83 1.94 4.77 2.77    3.20 2.28 

Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 36 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение ±0.07.  

 

5.1.4. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон и 

5,11,17,23,29,35-хекса(1,1,3,3-тетраметил-бутил)-37,38,39,40,41,42-хексакис 

(диметилфосфиноилметиленокси)каликс[6]аренA16  

Синергентна екстракция на избрани лантаноидни йони (La, Nd, Eu, Ho, Lu) с 4-бензоил-3-

метил-1-фенил-5-пиразолон (HP) и каликс[6]арен (S3) е изследвана в хлороформ. В този случай 

графиките на logDP,S спрямо рН и log[HP] са линейни с наклон близо до три, а тези на logDP,S от 

log[S] са с наклон близо до единица. Стойностите на равновесните константи KP,S и P,S, изчислени 

от експерименталните данни, са поместени в Таблица 5. 

Данните, представени в Таблица 5, показват, че въвеждането на втория екстрагент (S3) в 

системата Ln3+–HP води до значително увеличение на logKP,S стойностите и те са приблизително 

2.3 пъти по-високи в сравнение със случая, когато комбинацията от HP и каликс[8]arene (S4) се 

използва при идентични условия. 

   Допълнително трябва да се отбележи и успешното получаване на смесен твърд комплекс 

от Eu3+ йон с HP и S3 лигандите в съотношение 1 : 3 : 1. 
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 Таблица 5 (5.4). Стойности на равновесните константи KP, KP,S, βP,S както и синергентните коефициенти ([HP]= 

1.510-2 mol∙dm-3, [S3]=410-4 mol∙dm-3, pH=1.85) и коефициенти на разделяне при екстракция на Ln3+ с HP – S3 смес 

в CHCl3
A16  

Ln3+ logKP
41 logKP,S logβP,S pH50   SF  SC 

    HP HP–S3  HP HP–S3  

La -5.84 2.15 7.99 3.77 2.23 Nd/La 30.9 6.02 6.44 

Nd -4.35 2.93 7.28 3.27 1.94 Eu/Nd 8.5 2.75 5.71 

Eu -3.42 3.37 6.79 2.96 1.82 Ho/Eu 1.52 2.45 5.22 

Ho -3.27 3.76 7.03 2.91 1.70 Lu/Ho 2.57 2.95 5.43 

Lu -2.83 4.23 7.06 2.73 1.53    5.49 
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 37 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение  0.05.  

 

5.1.5. Синергентна екстракция на лантаноиди със смеси от хелатни екстрагенти (HL), 4-(4-

флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-

пиразол-5-он и 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис- 

(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]аренA9  

Синергентна екстракция на избрани тривалентни лантаноиди със смеси от екстрагенти, 4-

(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он (HPMFBP) или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-

фенил-пиразол-5-он (HPMMBP) и каликс[4]арен (S1) в CHCl3 е изследвана подробно. 

Експерименталните данни за синергентното извличане на лантаноидни йони със смеси от HP и 

фосфор-съдържащ каликс[4]арен, S1 са представени на Фиг. 9. 

 

 

 

 

 

Фигура  9 (5.13). LogDL,S от 

pH за екстракция на 

лантаноидни(III) йони със 

смеси от HL–S1 при 

[HL]=1.5×10-2 mol∙dm-3 и [S]= 

7×10-4 mol∙dm-3 

 

Графиките, получени от зависимостите на logDL,S спрямо pH и log[HL], са линейни с наклон 

близо до три, а графиките на logDL,S от log[S] са с наклон близо до единица. Следва да се отбележи, 

че подобни комплекси със същия състав при екстракция на лантаноиди с комбинация от 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон (HPMBP) и същия каликс[4]арен са вече установени. 

Стойностите на равновесните константи KL,S и βL,S, изчислени от експерименталните данни, са 

дадени в Таблица 6. Данните, представени в таблицата, показват, че добавянето на каликс[4]арен 

(S1) към екстракционната система Ln(III)–HL води до много голямо увеличение на стойностите на 

KL,S в сравнение с тези на KL (3 − 4 порядъка) и че стойностите на тази константа се увеличават от 

La(III) до Lu(III), както се очаква от намаляващите йонни радиуси. Като цяло, заместването на 

флуорен атом в молекулата на ацилпиразолон подобрява, докато заместването на метилова група 

намалява ефективността на екстракция в сравнение със случая, когато 4-бензоил-3-метил-1-фенил-

5-пиразолон се използва като хелатиращ екстрагент (HP−S1).A1 
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Таблица 6 (5.5). Стойности на равновесните константи KL, KL,S и βL,S, синергентни коефициенти и коефициенти на 

разделяне при екстракция на лантаноиди със смеси от HL–S1A9 

Ln3+ 

logKL Log KL,S log L,S SC SF 

HPMFBP HPMMBP HPMFBP 

S 

HPMMBP 

S 

HPMFBP 

S 

HPMMBP 

S 

HPMFBP 

S 

HPMMBP 

S 

HPMFBPS HPMMBPS 

La -5.16 -6.12 -0.77 -1.78 4.39 4.34 3.06 3.01 16.6 13.5 

Nd -3.91 -4.17 0.45 -0.65 4.36 3.52 3.03 2.19 3.2 3.2 

Eu -3.37 -3.89 0.95 -0.15 4.32 3.74 2.99 2.41 2.0 2.4 

Ho -2.84 -3.37 1.26 0.24 4.10 3.61 2.77 2.28 1.8 1.9 

Lu -2.62 -3.12 1.53 0.53 4.15 3.65 2.82 2.32   

Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 38 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение, по-малко от ±0.05. 

 

Наблюдаваният механизъм на екстракция в двете използвани системи е идентичен, което 

показва, че екстракционното поведение на лантаноида не е повлияно качествено от заместителите 

на 4-ацилпиразолона. Получените стойности за logKL,S с 4-флуорофенилна група са по-големи. 

Двата фактора, стеричен и константата на дисоциация на органичната киселина, т.е. 4-

ацилпиразолоните, могат да бъдат оценени и сравнени, за да се установи ефекта на пара-

заместителите върху реакциите на образуване на адукта в органичната фаза. По-обемистият 

заместител (−CH3) в пара-позиция вероятно причинява малък стеричен ефект. Тъй като 

ефективността на екстракция варира в зависимост от стойностите на pKa на хелатиращите 

екстрагенти,42 наблюдаваната зависимост за синергентно извличане на изследваните лантаноиди 

е в съответствие с намаляващите стойности на pKa на заместените пиразолони.43 4-

Ацилпиразолонът (HPMFBP), имащ по-ниска стойност на pKa, дължащ се на заместител (–F), е по-

силна киселина (3.52)43 в сравнение със съединението, когато (–CH3) група (4.02)43 е въведена в 

бензоилната структура. Зависимостта на равновесната константа KL,S стойностите спрямо атомния 

номер Z на изследваните лантаноидни(III) йони е представена на Фиг. 10. Вижда се, че двете криви 

варират по един и същи начин. Следователно, заместените пиразолони (HPMFBP или HPMMBP) 

в комбинация с изследвания трет-бутилкаликс[4]арен причиняват количествени, но не и 

качествени промени в синергентната екстракция на лантаноиди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10 (5.14). LogKL,S от атомния номер Z на La, Nd, Eu, Ho и 

Lu (незапълнени кръгчета: HPMFBPS1, запълнени кръгчета: 

HPMMBPS1) 

 

5.1.6. Екстракция на тривалентни лантаноиди с 3-метил-1-фенил-4- (4-

трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он и 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27-

трис(диметилфосфиноилпропокси)-28-хидрокси-каликс[4]арен или 5,11,17,23-тетра-трет-

бутил-25,27-бис (диметилфосфиноилпропокси)-26,28-дихидрокси-каликс[4]аренA10  

Екстракция на тривалентни лантаноиди с 3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-

пиразол-5-он (HPMTFBP) и 5,11,17, 23-тетра-трет-бутил-25,26,27-трис 

(диметилфосфиноилпропокси)-28-хидрокси-каликс[4]арен (S5) или 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-

25,27-бис(диметилфосфиноилпропокси)-26,28-дихидрокси-каликс[4]арен (S6), въведени като 

синергентни агенти в системата, бе проведена в СНСl3. Получените графики на logDL,S спрямо pH 
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и log[HL] са линейни с наклони, близки до три, а графиките на logDL,S от log[S] с наклони, близки 

до единица. Следователно, в присъствието на фосфор-съдържащ каликс[4]арени S5 и S6, 

екстракцията на лантаноид може да бъде изразена отново с уравнение (5.1): 

 Ln3+ (aq) + 3HL(o) + S(o) ⇌ LnL3S(o) + 3H+ (aq) 

Наблюдаваният модел на извличане в двете използвани синергентни системи е идентичен. 

Това показва, че поведението на екстракция на лантаноиди не е повлияно качествено от броя на 

диметилфосфиноилпропокси групите в каликс[4]арен молекулата. 

 Подобни смесени комплекси LnL3·S с участието на една молекула каликс[4]арен в 

екстрахираните частици са открити в предишни проучвания, докладвани в раздел 5.1. От друга 

страна, големите координационни числа от 8, 9 и 10 са типични за лантаноидите (L– е бидентатен 

лиганд). Стойностите на равновесните константи KL,S и βL,S, изчислени от експерименталните 

данни, са дадени в Таблица 7. Получените стойности на logKL,S с участие на S5 са малко по-големи, 

тоест този синергентен агент проявява по-добри екстракционни свойства, и е по-ефективен от 

съответното S6 хомоложно съединение. И така, броят на гъвкавите групи, две и три, от 

изследваните каликсарени на р-t-бутилкаликс[4] причинява количествени промени в 

синергентната екстракция на лантаноиди, а по-обемната молекула S5 вероятно причинява малък 

ефект по отношение на пространствено стерично пречене. 

Таблица 7 (5.6). Стойности на равновесните константи KL, KL,S и βL,S, синергентни коефициенти и коефициенти на 

разделяне при екстракция на лантаноиди със смеси от HL–SA10 

Ln3+ logKL logKL,S  logβL,S  SC   SF   

  HL–S5 HL–

S6 

HL–

S5 

HL–

S6 

HL–

S5 

HL–

S6 

 HL HL–

S5 

HL–

S6 

La -3.24 1.22 1.14 4.46 4.38 3.13 2.99 Nd/La 3.2 8.7 7.6 

Nd -2.74 2.16 2.02 4.9 4.76 3.51 3.37 Eu/Nd 1.8 2.4 2.4 

Eu -2.47 2.54 2.40 5.01 4.87 3.62 3.48 Ho/Eu 3.8 2.0 1.8 

Ho -1.88 2.86 2.67 4.74 4.55 3.35 3.16 Lu/Ho 1.8 1.9 2 

Lu -1.62 3.14 2.97 4.76 4.59 3.37 3.20     
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 35 експериментални стойности, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение, по-малко от ±0.05. SC: pH=2.20, [HL]=1.510-2 mol∙dm3, 

[S]=710-4 mol∙dm3. 

 

5.1.7. Синергентна екстракция на Ln3+ йони, използвайки един кисел органичен лиганд, 3-метил-

1-фенил-4-(4-фенилбензоил)-пиразол-5-он и един неутрален, 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-

25,26,27,28-тетракис-(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]аренA11  

Експерименталните данни за синергентното извличане на лантаноидни(III) йони със смеси 

от HPPMBP и S1 също са дадени на Фиг. 11, получени съгласно метода за анализ на наклона.  

 

Фигура 11 (5.18). LogDL,S от pH за екстракция на лантаноиди със смеси от HL–S1 при [HL]=1.5×10-2 mol∙dm-3 и [S]= 

6×10-4 mol∙dm-3 в CHCl3. LogDL,S от log[HL] за екстракция на лантаноидни йони със смеси от HL–S1 при [S]= 6×10-4 

mol∙dm-3 в CHCl3: La, pH=3.20; Nd, pH=2.95; Eu, pH=2.95; Ho, pH=2.75; Lu, pH=2.70. LogDL,S от log[S] за екстракция 

на лантаноидни йони със смеси от HL–S1 при [HL]= 1.5×10-2 mol∙dm-3 в CHCl3: La, pH=3.15; Nd, pH=2.95; Eu, pH=2.95; 

Ho, pH=2.80; Lu, pH=2.65   
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Видимо е, че графиките на logDL,S спрямо pH и log[HL] са линейни с наклон близо до три, 

а графиките на logDL,S от log[S] с наклон близо до единица. 

Комплексът LnL3∙S с координационо число вероятно 10 (шест кислородни атома от три 

бидентатни L– аниона и четири позиции от S1 лиганда) е екстрахиран в органичната фаза. 

Участието на една молекула от фосфор-съдържащия каликс[4]арен в синергентните комплекси, 

когато тривалентни лантаноиди се екстрахират с хелатни екстрагенти от семейството на 4-ароил-

3-метил-1-фенил-пиразол-5-он, също е установено за HPMFBP−S1 и HPMMBP−S1 системи. 

Стехиометрията 1 : 3 : 1 на изолирани подобни смесени твърди комплекси е получена за HTTA−S1 

и HTTA−S7 екстракциони системи, показващи равномерни взаимодействия на всичките четири 

функционални групи на каликсарен с Ln(III) йон. Стойностите на равновесните константи KL,S и 

βL,S са дадени в Таблица 8.                                                                 

Таблица 8 (5.7). Стойности на равновесните константи KL, KL,S и βL,S, синергентни коефициенти и коефициенти на 

разделяне при екстракция на лантаноиди със смеси от HL–S1 в CHCl3
A11 

 

SC: pH = 3.10, [HL] = 1.510-2 mol∙dm-3, [S] = 610-4 mol∙dm-3. 

 

5.2. Синергeнтна екстракция на лантаноидни йони с типични β-дикетони и каликсарени 

5.2.1. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 1-(2-тиенил)-4,4,4-трифлуоро-1,3-

бутандион и 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис- 

(диметилфосфиноилметокси)каликс[4]аренA2  

 

Синергентната екстракция на пет избрани лантаноидни йона с 1-(2-тиенил)-4,4,4-

трифлуоро-1,3-бутандион (HTTA, HL) и каликс[4]арен, (S1) в СНС13 е изследвана. Графиките на 

logDL,S от рН и log[HL] са линейни с наклон близо до три, а получените графики на logDL,S от log[S] 

с наклон близо до две. Следователно, в присъствието на комбинация от два лиганда HTTA−S1, 

екстракцията на лантаноид може да бъде изразена чрез следното уравнение: 

   Ln3+
(aq)  +  3HL(o)  +  2S(o)  ⇌  LnL3·2S(o)  +  3H+

(aq)  (5.5) 

Като се има предвид, че разпределението на HTTA и S1 към водната фаза е много ниско, 

общите равновесни константни стойности KL,S могат да бъдат определени чрез уравнението  

   logKL,S = log DL, S  3 log[HL]  2 log[S]  3 pH    (5.6) 

Образуването на смесени комплекси в органичната фаза може да се опише със следното уравнение

    LnL3(o)  +  2S(o)   ⇌   LnL3·2S(o)     (5.7) 

 Равновесната константа L,S за синергентната реакция в органична фаза може да бъде 

определена като logL,S = log KL,S – log KL       (5.8) 

Стойностите на равновесните константи KL,S и L,S, изчислени от експерименталните данни, 

са дадени в Таблица 9. Следователно, стабилността в резултат на 5 (3 дикетона и 2 синергиста) 

хелатни пръстена с един метален йон може да обясни необичайно големите стойности на logβ, 

получени в разглежданата система. 

 

Ln KL 

logKL 

KL,S 

logKL,S 

logβ SC  SF  

      HL HL–

S1 

La (4.9±0.9)10-7 

-6.31 

(5.8±0.6)10-2 

-1.24 

5.07 3.54 Nd/La 2.4 7.9 

Nd (1.5±0.2)10-6 

-5.82 

(0.43±0.06) 

-0.37 

5.45 4.07 Eu/Nd 1.8 2.5 

Eu (1.7±0.3)10-6 

-5.77 

(1.1±0.5) 

0.04 

5.81 4.20 Ho/Eu 3.9 2.2 

Ho (1.3±0.2)10-5 

-4.89 

(2.4±0.5) 

0.38 

5.27 3.94 Lu/Ho 2.4 2.0 

Lu (2.8±0.3)10-5 

-4.55 

(5.1±0.9) 

0.70 

5.25 3.88    
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Таблица 9 (5.8). Стойности на равновесните константи KL, KL,S, βL,S, синергентни коефициенти ([HL] = 6102  

mol∙dm-3, [S] = 1103 mol∙dm-3, pH = 2.50) и коефициенти на разделяне при екстракция на лантаноиди с HL−S1 смес в 

CHCl3
A2  

 

Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на базата на 38 екстпариментални точки, 

статистическа достоверност 95 %, доверителен интервал   0.06. 

 

Данните, представени в Таблица 9, показват, че добавянето на каликс[4]арен (S1) към 

системата Ln3+−HTTA води до много голямо увеличение на стойностите на KL,S в сравнение с тези 

на KL (8 порядъка приблизително), както и че стойностите на тази константа се увеличават от La3+ 

до Lu3+, както се очаква от намаляващите йонни радиуси. Стойностите на logKL,S  са по-малки (до 

2 log единици) от тези, получени за екстракцията на същите лантаноиди със смеси 4-бензоил-3-

метил-1-фенил-5-пиразолон (HP) и същият каликс[4]арен, използван като синергентен агент. Този 

факт може да се обясни, като се има предвид, че HL е по-слаба киселина от HP (pKa = 6.2,45 и pKa 

= 3.95,44 респективно).  

В съответствие с обичайната практика при синтез на твърди комплекси, ИЧ, ЯМР и X-ray 

изследвания са проведени и те показват, че техният химичен състав е [EuL2]
+Cl и [EuL2S]+Cl.  

 Кристалната структура на комплекса от Eu(III) с НТТА, използван самостоятелно, е 

илюстрирана на Фиг. 12. Комплексът показва типична за Eu3+ осем координационна сфера, 

включваща два бидентатни 1-(2-тиенил)-4,4,4-трифлуоро-1,3-бутандион лиганда, докато 

молекулите на етанола завършват квадратна геометрия на антипризма. И така, въз основа на X ray 

данни, предложената структура на комплекса от Eu3+ с молекула HTTA е [Eu(L)2(C2H5OH)4]
+Cl. 

Предполага се, че различен комплекс, образуван в разтвор и изолиран в твърдо състояние, е 

резултат от различните експериментални условия. 

 

Фигура 12 (5.22). Изглед на структурата и схемата за номериране на атоми (I). Н атомите са пропуснати за по-голяма 

яснота 

 5.2.2. Екстракция на лантаноиди с теноилтрифлуороацетон в комбинация с 4-трет-

бутилкаликс[4]арен-тетраоцетна киселина тетраетилов естерA7 

Екстракцията на всички 14 лантаноиди (Lns) с теноилтрифлуороацетон (НТТА) в 

комбинация с 4-трет-бутилкаликс[4]арен-тетраоцетна киселина (S8) от перхлоратна среда при 

постоянна йонна сила µ = 0.1 се изследва в молекулен разтворител CCl4. Следователно, получените 

комплекси в органичната фаза Ln(TTA)3·S са с координационно число вероятно 10 (TTA– е 

Ln3+ logKL
44 logKL,S logβL,S SC  SF  

      HL HL–S 

La -11.06 -3.22 7.84 1.84 Nd/La 8.70 21.37 

Nd -10.12 -1.89 8.23 2.23 Eu/Nd 27.54 6.60 

Eu -8.68 -1.07 7.61 1.61 Ho/Eu 1.32 3.72 

Ho -8.56 -0.50 8.06 2.06 Lu/Ho 2.57 3.80 

Lu -8.15 0.08 8.23 2.23    
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бидентатен и S е четиридентатен лиганд) на екстрахирани от водната фаза метални йони. 

Стойностите на logKT, logKT,S и logβT,S са дадени в Таблица 10. 

Обикновено зависимост, наподобяваща четири сегментирани линии, „наклонено W“, се 

получава за цялата 4f-серия, където данните са налични. Фиг. 13 представя тази вариация на 

равновесните екстракционни константи за извличане на Ln(III) йони, получени със смес HTTA–S8 

от съответните L–стойности за йоните.47  

 
Таблица 10 (5.9).  Стойности на равновесните константи KT, KT,S и βT,S, както и синергентните коефициенти за 

екстракция на лантаноиди в системата HTTA–S8 и коефициенти на разделяне само с HTTAA7 

Ln3+ logKT
46 logKT,S logβT,S SC SF / HTTA 

La -10.50 -5.69 4.81 1.51 3.24 

Ce -9.99 -5.41 4.58 1.28 2.89 

Pr -9.53 -5.22 4.31 1.01 1.51 

Nd -9.35 -5.08 4.27 0.97 4.67 

Sm -8.68 -4.84 3.84 0.54 1.0 

Eu -8.55 -4.65 3.90 0.60 1.99 

Gd -8.40 -4.50 3.90 0.60 2.00 

Tb -8.22 -4.34 3.88 0.58 1.74 

Dy -7.98 -4.15 3.83 0.53 1.34 

Ho -7.87 -3.94 3.93 0.63 1.34 

Er -7.76 -3.76 4.00 0.70 2.34 

Tm -7.40 -3.59 3.81 0.51 1.85 

Yb -7.14 -3.38 3.76 0.46 1.42 

Lu -6.99 -3.28 3.71 0.41  
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 36 експериментални точки; статистическа 

достоверност 95% и стандартно отклонение, по-малко от 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 13 (5.25). LogKT,S от L 

 

 

 

5.2.3. Екстракция на лантаноиди с теноилтрифлуороацетон в присъствието на трeт-

бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид)A6  

Екстракцията на 14 лантаноида с теноилтрифлуороацетон (HTTA) в присъствието на трет-

бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид) (S7) от перхлоратна среда при постоянна 

йонна сила µ = 0.1 и CCl4 като разтворител беше изследвана. Установено е, че графиките на logDT,S 

от рН и [HTTA] са линейни с наклони, близки до три, а графиките на logDT,S от log[S] показват 

наклони, близки до две. Стойностите на logKT, logKT,S и logβT,S са дадени в Таблица 11. Голямо 

увеличение на равновесната стойност на константите (приблизително 11 порядъка) е установено 

чрез добавяне на синергиста към системата Ln3+– HTTA. 
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Таблица 11 (5.10). Стойности на равновесните константи KT, KT,S, и βT,S и синергентни коефициенти и коефициенти 

на разделяне, рН50 за екстракция на лантаноиди с HTTA–S7 смесA6 

Ln3+ logKT
46 logKT,S logβT,S pH50 

(HTTA) 

pH50 

(HTTA–S) 

SC SF 

(HTTA) 

La -10.50 1.29 11.79 4.89 3.16 5.19 3.24 

Ce -9.99 1.74 11.73 4.72 3.02 5.13 2.89 

Pr -9.53 1.90 11.43 4.57 2.97 4.83 1.51 

Nd -9.35 2.10 11.45 4.51 2.89 4.85 4.67 

Sm -8.68 2.38 11.06 4.29 2.80 4.46 1.00 

Eu -8.55 2.61 11.16 4.24 2.73 4.56 1.99 

Gd -8.40 2.78 11.18 4.19 2.66 4.58 2.00 

Tb -8.22 2.92 11.14 4.13 2.62 4.54 1.74 

Dy -7.98 3.03 11.01 4.05 2.59 4.41 1.34 

Ho -7.87 3.11 10.98 4.02 2.56 4.38 1.34 

Er -7.76 3.23 10.99 3.98 2.52 4.39 2.34 

Tm -7.40 3.33 10.73 3.86 2.49 4.13 1.85 

Yb -7.14 3.47 10.61 3.77 2.45 4.01 1.42 

Lu -6.99 3.60 10.59 3.72 2.41 3.99  
Забележка: Стойностите на равновесните константи са изчислени на база на 42 експериментални точки; статистическа 

достоверност 95% и стандартно отклонение, по-малко от 0.05.  

 

Анализите на европиевия комплекс допълнително показват, че йонът Eu(III) е реагирал с 

HTTA в молно съотношение метал към лиганд 1 : 3 и е включена само една молекула синергист в 

изолираният твърд комплекс, както и една молекула H2O. Предложената структура на комплекса 

Ln(TTA)3·S е представена на Фиг. 14 въз основа на елементен анализ, ИЧ, 1H и 19F ЯМР данни.  

  

 

Фигура 14 (5.27). Предложена структура на твърдия комплекс Eu(TTA)3·S  

5.3. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и 

каликсарени 

5.3.1. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис-(диметилфосфиноилметокси) 

каликс[4]аренA4  

Синергентна екстракция на пет лантаноидни йона с 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон 

(HPBI) и каликс[4]арен, (S1) в CHCl3 е изследвана. Получените графики на зависимостите на 

logDI,S спрямо рН и log[HPBI] са линейни с наклон, близо до три, а графиките на logDI,S и log[S] с 

наклон, близо до две. Подобни синергентни комплекси, Ln(TTA)3S2 са открити в предишното ни 

изследване за екстракция на тривалентни лантаноиди с HTTA в присъствието на S1 лиганд в 

CHCl3. Стойностите на равновесните константи KI,S и I,S, изчислени от експерименталните данни, 

са дадени в Таблица 12. Прави впечатление, че стойностите на logKI,S са много по-високи от тези, 

получени за екстракцията на същите лантаноиди със смеси от 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-

пиразолон (HP) или теноилтрифлуороацетон (HTTA) и същото синергентно съединение на 

каликс[4]арен, S1 (съответно до 7.5 и 9.5 log единици). Този факт може да се обясни, като се има 

предвид, че HPBI е доста по-силна органична киселина (pKa = 1.23)48 от HP (pKa = 3.95)39 и HTTA  

(pKa = 6.2).45 
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       Таблица 12 (5.11). Стойности на logKI,S, logβI,S, pH50 и коефициенти на разделянеA4 

Ln logKI logKI,S logβI,S pH50 S F  

La -1.33 6.7 8.03 2.36 19.1 

Nd -0.54 7.98 8.52 1.93 4.2 

Eu 0.06 8.60 8.54 1.73 2.3 

Ho 0.36 8.96 8.69 1.61 3.2 

Lu 0.70 9.46 8.76 1.44  
Забележка: Стойностите на равновесните константи се изчисляват въз основа на 42 експериментални точки, 

статистическа достоверност 95%, доверителен интервал   0,05. 

  

Друго предимство на тази екстракционна смес, включваща съединението HPBI, е че 

процесът се извършва при доста по-ниски стойности на рН на водната фаза. Умерена е разликата 

между стойностите на рН50 (приблизително 0.6 рН единици) на сместа HPBI–S1 с тези на 

хелатиращия екстрагент HPBI, използван самостоятелно. По-ниската стойност на pKa (1.23) 

поради електронната делокализация, индуцирана от изоксазолоновия остатък, прави 4-ацил-5-

изоксазолоните интересен клас β-дикетони с потенциално приложение като реактиви за извличане 

на метални йони от силно киселинни среди. 

Образуването на тройния комплекс от Eu(III), HPBI и използвания каликс[4]арен (S1) е 

изследвано при три молни съотношения на реагентите, а именно 1 : 3 : 1, 1 : 3 : 2 и 1 : 2 : 1, 

съответно, за да се определи влиянието на количеството на хелатния екстрагент HPBI и 

каликс[4]арена върху състава на образувания твърд комплекс. Установено е, че увеличаването на 

количеството каликсарен два пъти не води до промяна в състава на получения изолиран комплекс. 

И в двата случая (съотношения 1 : 3 : 1 и 1 : 3 : 2) комплекс Eu(PBI)3S  с точка на топене 252 – 254 

ºC и координационно число 10 (PBI− е бидентатен и S е четиридентатен лиганд) беше изолиран. 

 

5.3.2. Екстракция на лантаноидни(III) йони 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и трет-

бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид)A5 

Изследвана е екстракцията на 14 лантаноидни(III) йони от хлоридна среда с хелатиращ 

екстрагент 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон (HPBI) и трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-

диметилацетамид) (S7) като синергентен агент в C6H6. Графиките показват прави линии с наклон 

близо до три за всички изследвани Ln(III) йони в серията, което означава, че три HPBI молекули 

са участвали в синергентното извличане на Ln3+. Тези резултати показват, че комплексът Ln(PBI)3 

образува адукт с една молекула S7. И така, следните адукти Ln(PBI)3∙S се извличат в органичната 

фаза по време на синергентната екстракция. Това е в съответствие с предишни резултати, получени 

за екстракция на лантаноиди с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (HP) и каликс[4]арен 

(S1) или каликс[8]арен (S4) с P=O донорни групи. От друга страна, образуването на адукт 1 : 3 : 2 

Ln(TTA)3∙2S се съобщава по време на екстракцията на Ln(III) йони с теноилтрифлуороацетон 

(HTTA) и синергентен агент р-трет-бутилкаликс[4]арен, съдържащ фосфиноилови радикали в 

CHCl3. Стойностите на изчислените равновесни константи logKI, logKI,S и logβI,S са представени в 

Таблица 13. 

Елементният анализ, ИЧ и ЯМР изследванията на изолираните твърди комплекси дават 

възможност да се направят изводи за състава и структурата на получените комплексите. 

Взаимодействието на GdCl3, HPBI и каликс[4]арен, S7 при молно съотношение 1 : 3 : 1 води до 

образуването на твърд комплекс с точка на топене 286 − 287 ºC и координационно число 10. 
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Таблица 13 (5.12). Стойности на равновесните константи KI, KI,S, и βI,S, pH50, и синергентни коефициенти за 

екстракция на ланатноиди със смес HPBI–S7 в C6H6 и коефициенти на разделяне с лиганда HPBIA5  

Ln3+ logKI logKI,S logβI,S SC pH50  SF 

     HPBI  HPBI–S HPBI 

La -1.06 5.32 6.38 2.48 3.25 2.43 2.18 

Ce -0.72 5.56 6.28 2.38 3.14 2.35 1.44 

Pr -0.56 5.74 6.30 2.40 3.08 2.29 2.08 

Nd -0.24 5.85 6.09 2.19 2.98 2.25 2.75 

Sm -0.20 6.04 5.84 1.94 2.83 2.19 2.82 

Eu 0.65 6.16 5.51 1.61 2.68 2.15 2.82 

Gd 1.10 6.26 5.16 1.26 2.53 2.11 1.23 

Tb 1.20 6.36 5.16 1.26 2.50 2.07 1.23 

Dy 1.29 6.53 5.24 1.34 2.47 2.02 1.25 

Ho 1.40 6.65 5.25 1.35 2.43 1.97 1.23 

Er 1.50 6.75 5.25 1.35 2.40 1.94 1.20 

Tm 1.58 6.90 5.32 1.42 2.37 1.90 1.17 

Yb 1.65 7.02 5.37 1.47 2.35 1.86 1.14 

Lu 1.72 7.18 5.46 1.56 2.32 1.81  
Забележка: Стойностите на равновесните константи се изчисляват на базата на 36 експериментални точки; 

статистическата достоверност е 95%, а стандартното отклонение е по-малко от 0.05. 

 

5.4. Синергентен ефект при екстракция на лантаноиди от 4-ацил-пиразолони в присъствието на 

неутрални фосфорорганични екстрагенти  

5.4.1. Екстракция на тривалентни лантаноиди с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-

5-он (HL) в комбинация с монофункционални неутрални органофосфорни екстрагентиA8  

Изследвана е синергентната екстракция на тривалентни лантаноиди (La, Nd, Eu, Ho и Lu) с 

4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он (HPMFBP) в комбинация с едно от трите 

съединения: триоктилфосфин оксид (TOPO), трибутилфосфин оксид (TBPO), трифенилфосфин 

оксид (TPPO), както и с трибутилфосфат (TBP), използвани в ролята на синергисти. Екстракцията 

на изследваните лантаноиди обаче първо беше изследвана само с хелатиращия лиганд HPMFBP 

само с този органичен разтворител, C6H6 поради липса на данни, публикувани в литературата. 

Графиките на logDL срещу рН и log[HL] са линейни, с наклони, много близки до 3 и 4, в 

съответствие с уравнение (1), точка 5.1. Равновесните константи за извличане на лантаноиди с 4-

(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он бяха изчислени на базата на уравнение 3 

(раздел 5.1) и обобщени също в Таблица 14. 

Таблица 14 (5.13). Стойности на равновесните константи KL, KL,S и L,S за екстракция на Ln3+ със смес  HL–S в C6H6
A8 

Ln3+ logKL  logKL,S    logβL,S   

  HL– 

TOPO  

HL– 

TPPO  

HL– 

TBP 

HL– 

TBPO 

HL– 

TOPO  

HL– 

TPPO  

HL– 

TBP 

HL– 

TBPO 

La -4.74 4.60 3.58 0.33 1.96 9.34 8.32 5.07 6.7 

Nd -2.76 5.68 4.46 1.45 3.23 8.44 7.22 4.21 5.99 

Eu -2.37 6.27 4.97 2.37 3.70 8.64 7.34 4.74 6.07 

Ho -2.06 6.62 5.30 2.83 4.12 8.68 7.36 4.89 6.18 

Lu -1.58 6.90 5.56 3.25 4.38 8.48 7.14 4.83 5.96 
Забележка: Стойностите на равновесните константи се изчисляват на базата на 42 експериментални точки, 

статистическа достоверност 95% и стандартно отклонение   0.05. 

  

Стойностите на logKL са с 0.6 логаритмични единици по-високи от тези, получени с 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (HP).15 Тази разлика се дължи на факта, че HPMFBP е 

малко по-силна органична киселина (pKa = 3.52) от съединението HP (pKa = 3.92).43 Всъщност 

експерименталните данни показват, че екстракцията на лантаноидни йони само с TBPO, TOPO, 

TPPO и TBP съединения е незначителна при експерименталните условия на настоящото 

изследване. 

Синергентната екстракция на йони Ln(III) със смес от HPMFBP и S може да се изрази с 

уравнението: 
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 Ln3+
(aq) + mHL(o) + nS(o) ⇌ LnLm∙Sn(o) + mH+

(aq)      (5.9) 

Следователно може да се покаже, че 

logDL,S = logKL,S + mlog[HL] + nlog[S] + mpH      (5.10) 

Графиките на logDL,S от log[S] при фиксирана концентрация на HPMFBP дават наклони от 

единица за TBPO и две за TOPO, TPPO и TBP. Получените резултати показват свързването само 

на една молекула TBPO и две TOPO, TPPO или TBP в тези синергентни системи и показват също 

екстракция на синергентни адукти LnL3·TBPO, LnL3·2TPPO, LnL3·2TOPO и LnL3·2TBP  в 

органичната фаза. Стойностите на изчислените равновесни константи logKL,S и logβL,S са дадени в 

Таблица 14. Сравнението на стойностите на KL,S, получени за комбинации HL–TPPO, HL–TBPO и 

HL–TOPO, показва, че стабилността на комплексите, включващи TOPO, чиято основност е 

достатъчно силна, за да образува стабилни адукти с метални хелати, е по-висока от тези, 

включващи TBPO или TPPO лиганди. Промяната на синергистта причинява значително 

увеличаване на стойностите на KL,S в реда TBP < TBPO < TPPO < TOPO, което е в съответствие с 

техните стойности на основност.50,51 Освен това характерът на донора на електрони от 

кислородния атом на фосфорилната група се засилва от трите дълги алкилови вериги в молекулата 

на лиганда TOPO.  

5.4.2. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-(4-флуоробензоил) -3-метил-1-

фенил-пиразол-5-он или 3-метил-4- (4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он (HL) в комбинация с 

N,N-диизобутил-2-(октилфенилфосфорил) ацетамид (CMPO) или каликс[4]арен, (S1)A14  

 

Екстракция на Ln(III) йони с два 4-ароил-3-метил-1-фенил-пиразол-5-она в среда ЙТ, 

[C1Cnim+][Tf2N
−] 

 

Първо, екстракцията на три избрани лантаноидни йона (Ce3+, Eu3+ и Lu3+) с двата хелатни 

агента, 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-

фенил-пиразол-5-он (HL), използвани самостоятелно в четири йонни течности [C1Cnim][Tf2N
−], (n 

= 4, 6, 8 и 10) е изследвана.  

Съществуването на множество екстракционни равновесия, които варират при промяна на 

условията на водния разтвор за лек/среден/тежък 4f-йон, може да бъде предизвикано, както и за 

определен йон. Получените от експерименталните данни наклони показват, че анионни 1: 4 (Ln3+: 

HL) комплекси не се екстрахират в [C1Cnim+][Tf2N
−] среда при приложените експериментални 

условия. Зависимостите на съотношенията на разпределение на Ln(III) йони от рН на водната фаза 

са показали наклони в диапазона 0.97 ÷ 2.3 (по-високи за Ce3+, 2 ÷ 2.3) за всички случаи, 

използващи HPMMBP като хелатен агент, а в рамките на 0,9 ÷ 2 (както и по -високи стойности на 

наклона за Ce3+, 2.3 ÷ 3.5), когато е внедрена HPMFBP молекула в системата. Това означава, че 1 

или 2 молекули (максимум 3 за случаите на Ce3+) на киселинния лиганд участват в процеса на 

екстракция и останалата част от заряда на Ln(III) може да бъде компенсирана от [Tf2N
−] аниони, 

присъстващи в органичната фаза.52-54 Следователно, екстракционния механизъм за извличане на 

Am(III) чрез бензоилпиразолон, предложен от Рама и съизследователи, може да бъде модифициран 

и предложен за 4f-йони съгласно настоящото изследване:54  

Ln3+
(aq) + 2HL(o) + x[C1Cnim+][Tf2N

−](o) ⇌ Ln(L)2-x·(HL)x·(Tf2N
−)x(o) + (2-x)H+

(aq) + x[C1Cnim+](aq)  (5.11) 

От получените резултати може да се види, че стойностите на logD намаляват в зависимост 

от n, т.е. с тенденция, следваща тази на хидрофобността на катионите на ЙТ и с намаляването на 

концентрацията на ЙТ компоненти във водната фаза, т.е. 

[C1C4im
+][Tf2N

−]>[C1C6im
+][Tf2N

−]>[C1C8im
+][Tf2N

−]>[C1C10im
+][Tf2N

−] за Ln3+/HPMMBP/ILs 

системи. Обаче, когато HPMFBP е използван, следния ред е установен n=10>n=4>n=8>n=6.  

В настоящото проучване е установено, че HPMMBP е малко по-ефективен от HPMFBP или 

демонстрира еднаква екстракционна способност (Ce3+, 510-3 mol∙dm-3 HL). Освен това 

поведението на екстракция на йони на La(III) в средата от ЙТ не се влияе нито качествено, нито 

количествено от естеството на заместителите на 4-ацилпиразолон: logKL = -2.33 за 3-метил-1-

фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (−CF3) или logKL= -2.16 за 3-метил-1-фенил-4-
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(4-фенилбензоил)-пиразол-5-он (−C6H5), докато в разтворител, CHCl3, съответните равновесни 

константи са съответно -3.24 и -6.21. Както се получава и вижда от тези резултати, когато това 

семейство лиганди (4-ацилпиразолони) се разтварят в [C1Cnim+][Tf2N
−], те екстрахират 4f-йони 

повече или по-малко по подобен начин, т.е. със сравнима ефективност за разлика от голямото 

различие, възприемано и наблюдавано в конвенционалните разтворители през годините. 

 

Синергентна екстракция и селективност на Ln(III) йони със смеси от 4-ароил-3-метил-1-

фенил-пиразол-5-они и CMPO 

 

Синергентна екстракция на три избрани лантаноидни йона (Ce3+, Eu3+ и Lu3+)  с 4-(4-

флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-

пиразол-5-он (HL) в комбинация с N,N-диизобутил-2-(октилфенилфосфорил)ацетамид (CMPO) в 

четири йонни течности [C1Cnim][Tf2N
−], (n = 4, 6, 8 и 10) е изследвана. Екстракцията на Ce3+, Eu3+ 

и Lu3+ йони в [C1C4im+][Tf2N
−] се извършва в присъствието на две екстрагентни молекули, т.е 

кисело/неутрална двойка. 

Стойностите на D за смесените системи са по-големи от тези, получени за отделните 

екстрагенти, и това ясно разкрива положителните синергентни ефекти на екстракция при 

приложените експериментални условия. Очевидно синергентното подобрение в средата от ЙТ е 

реализирано, но е трудно да се установи естеството на точно извличащия се комплекс на Ln3+, 

образуван в тази йонна фаза. В присъствието на втория екстрагент, молекула CMPO, 

лантаноидната синергентна екстракция може да бъде изразена с уравненията: 

(1) Ln3+
(aq) +HLIL +CMPOIL +2[C1Cnim+]IL ⇌ Ln[(L)(CMPO)]IL

2+ + H+
(aq) + 2[C1Cnim+](aq), 

(5.12) 

с участието на най-малко един хелатен лиганд и един синергист.     

Резултатите показват, че изследваните йони Ln3+ се екстрахират като катионни комплекси, 

но стехиометрията на екстрахираните частици в органичната ЙТ фаза зависи от рН, Ln3+, HL или 

CMPO концентрации, разтворимостта на компонентите на ЙТ във водната фаза и т.н.: 

(2) Ln3+
(aq) +nHLIL + (1+y)CMPOIL +2[C1Cnim+]IL ⇌  

Ln(L)n(CMPO)(1+y)IL
2+ + nH+

(aq) + 2[C1Cnim+](aq),       (5.13) 

където n = 1 или 2; y = 0, 1 или 2.      

Предложеният комплекс е вероятно минимум четири координирани, но лантаноидните 

катиони обикновено предпочитат по-високи координационни числа  8 или 9, които са и доста често 

срещани. Така че [Ln(L)(CMPO)(1+y)]
2+ комплексът трябва да съдържа други лиганди, за да 

образува стабилни координационо наситени комплекси в [C1Cnim+][Tf2N
−] среда, защо не 

протониран HL, т.е. [Ln(L)(HL)(CMPO)(1+y)]
2+.  

Европиевият йон е избран за изследване на индивидуалния ефект на катиона на ЙТ върху 

екстрахируемостта му. Изследвани бяха две синергентни системи (HPMFBP−CMPO и 

HPMMBP−CMPO), използващи имидазолиеви катиони с различни вериги (n = 4, 6, 8, 10) и водни 

разтвори (µ = 0.1). Както беше посочено в предишния раздел, стойностите на съотношенията на 

разпределение се увеличават в реда 

[C1C4im
+][Tf2N

−]>[C1C6im
+][Tf2N

−]>[C1C8im
+][Tf2N

−]>[C1C10im
+][Tf2N

−], което се вижда ясно за 

системите Eu3+/HPMMBP/CMPO/ЙТ. Подобна тенденция не е намерена обаче за другата 

синергентна смес, включително HPMFBP (n = 4 > n = 10 > n = 8 > n = 6). 

 

Синергентна екстракция на Eu(III) йон със смеси от 4-ароил-3-метил-1-фенил-пиразол-5-они и 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис-(диметилфосфиноилметокси) 

каликс[4]арен 

За да се отговори на по-нататъшното предизвикателство, използвайки тези лиганди като 

синергентни агенти в ЙТ среда, трет-бутилкаликс[4]арен, в който четири P=O групи са 

прикрепени на неговата платформа, беше включен в настоящите две изследвани системи поради 

получените доста задоволителни резултати за La3+ екстракция с 3-метил-1-фенил-4-(4-
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фенилбензоил)-пиразол-5-он, но в ЙТ, [C1C4im+][Tf2N
−]. От друга страна, влиянието на повече 

координиращи групи в екстрахиращата химическа структура се очаква да благоприятства 

комплексообразуването и може да бъде оценено чрез разтварянето му в ЙТ. Ефектът на 

концентрацията на лиганда в органичната фаза (ЙТ) върху екстракцията на Eu3+ е показан на Фиг. 

15.  

 

Фигура 15 (5.37). LogD от pH за екстракция на Eu(III) йони с HL−S1 смеси в [C1C4im+][Tf2N−] 

Увеличаването на концентрацията на хелатния екстрагент HL е придружено от нарастване 

на съотношенията на D и кривите показват максимуми при рН = 1.7, използвайки по-високи 

концентрации на HPMFBP, и при рН = 2.1, използвайки HPMMBP лиганд. Зависимостите на logD 

като функция на рН на водната равновесна фаза, прилагащи концентрации 510-3 + 710-4 

mol∙dm-3 (HL−S1) са линейни с наклон ~ 1.16, а стойностите на D в екстракционната система с 

HPMFBP съединение са по-високи в сравнение с другата киселинно/неутрална двойка. 

Ефективността на екстракцията обаче е почти същата, когато се използват по-високи 

концентрации на лиганди (напр. 810-3+110-3 mol∙dm-3). Така че, природата на 4-

ацилпиразолоновите заместители не влияе върху ефективността на екстракция на лантаноиди в 

ЙТ среда при по-висока концентрация на лиганда. Въпреки че SC са положителни за двете 

системи, стойностите са значително по-малки в сравнение с тези, когато е използван CHCl3, със 

забележима разлика 5-7 порядъка. Следователно в ЙТ среда екстракцията на лантаноиди се 

увеличава, но синергизмът намалява значително. 

Съществена новост е, че в системите в ЙТ среда, особено когато се използват два 
лиганда, повече от един екстракционен модел може да се осъществи в органичната фаза: 
множествен механизъм. В системите за екстракция с ЙТ не само неутрални комплекси, 
но и положително или отрицателно заредени комплекси, могат да бъдат формирани в 
органичната фаза (ЙТ) конкурентно (Ln(L)n(CMPO)(1+y)IL

2+). 

 

5.5. Механизъм за екстракция, равновесни константи, както и характеристика и ефикасност 

на различни хелатиращи агенти за лантаноидни йони  

Основната задача беше да се установи дали заместването на водорода в молекулата на 

4-ацилпиразолона с –CH3, –F, −CF3, −C6H5 оказва влияние на вида на екстрахираните комплекси и 

ефективността на процеса. Установени са емпирични зависимости за влиянието на различни 

фактори върху екстракционната ефективност. Интересно е да се отбележи, че стойностите на 

logKL, изчислени, когато 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он е използван като 

хелатиращ лиганд самостоятелно, са с около 0.6 логаритмични единици по-високи от тези, 

получени с 4 -бензоил-3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (HP).15 Тази разлика се дължи на факта, 

че HL с добавяне на един –F е малко по-силна органична киселина (pKa = 3.52) от HP (pKa = 3.92).43 

Всъщност флуорираните заместители често се въвеждат в молекулите, за да се получат по-

ефективни екстрагенти.55-57 Киселинността на екстрахиращия агент се увеличава от ефекта на 

флуорната група и екстрахиращият агент може да се използва за извличане на метални йони от по-
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кисели водни разтвори в такъв случай, така че стойностите на равновесните константи се 

увеличават с намаляване на стойността на pKa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 16 (5.39). LogKL за различни 4-

ацилпиразолони (разтворител CHCl3) от атомния 

номер  Z на La, Nd, Eu, Ho и Lu 

 Изчислените стойности на logKL за 3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-

пиразол-5-он са приблизително 1.50, 1.20 и 0.9 логаритмични единици по-високи от тези, получени 

с 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он (HPMMBP), 3-метил-4-бензоил-1-фенил-

пиразол-5-он (HP) и 3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (HPMFBP) 

съответно. Тази разлика се дължи на факта, че този HL реагент е малко по-силна киселина 

(pKa=3.40),58 отколкото HPMMBP (pKa= 4.02), HP (pKa= 3.92) и HPMFBP (pKa= 3.52). Следователно 

киселинността на екстрахиращия агент се увеличава от ефекта на флуорната група и 

екстрахиращият агент може да се използва за извличане на метален йон от по-кисели водни 

разтвори, така че равновесните стойности се увеличават, когато стойността на pKa намалява, както 

вече беше споменато (Фиг. 16). 

 Съответните равновесни константи за извличане на някои тривалентни лантаноиди и 

актиноиди с някои хелатни екстрагенти са обобщени в Таблица 15. 

 
Таблица 15 (5.14). LogK стойности за f-йони при използване на хелатен екстрагент, µ=0.1/Cl ̶  среда/CHCl3 

Ln3+  HBA HTTA HPPMBP HPMMBP HP HPMFBP HPMTFBP HPBI 
La -21.81 -11.06 -6.21 -6.12 -5.84 -5.16 -3.24 -1.33 
Nd  -10.12 -5.84 -4.17 -4.35 -3.91 -2.74 -0.54 
Eu  -8.68 -5.57 -3.89 -3.42 -3.37 -2.47 0.06 
Ho  -8.56 -4.97 -3.37 -3.24 -2.84 -1.88 0.36 
Lu  -8.15 -4 .58 -3.12 -2.83 -2.62 -1.62 0.70 
U6+  -2.44   0.63   1.40 
Th4+  2.25   6.96   8.26 
Np4+  5.68      10.11 
Pu4+  7.31   13.75   10.76 
pKa 8.96 6.23 4.23 4.02 3.92 3.52 4.40 1.23 

Забележка: HPBI ˗ ClO4
− среда; актиноиди, 59 CHCl3, C6H6, толуен;  Ln(TTA)3, Ln(PBI)3 и LnL3·HL (където HL и 4-

ацилпиразолон). 

 
 Данните показват, че стойностите на logK на HPBI са по-високи (до 8 пъти) от тези, 

получени за извличане на метали от серията 4f с HTTA молекула, както и приблизително 4 

пъти по-високи в сравнение с HP като хелатен екстрагент в среда хлорофором (Фиг. 17). 

Може да се отбележи, че данните приблизително попадат на две прави линии за долните и 

висшите 4f членове на поредицата с прекъсване при елемента гадолиний.  
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Фигура 17 (5.40). LogKL за различни хелатни лиганди 

(разтворител CHCl3) от атомния номер Z на La, Nd, Eu, 

Ho и Lu 

От данните, представени в Таблица 15, се 

вижда, че равновесните константи се 

увеличават с увеличаване на атомния номер 

на металите, както се очаква от 

намаляването на йонните им радиуси от La 

до Lu поради лантаноидното свиване. С 

увеличаване на атомния номер, йонните 

радиуси намаляват при постоянен заряд и 

следователно плътността на заряда се 

увеличава и образуването на екстрахиращ 

се комплекс се благоприятства за по-

тежките лантаноиди. 

  

5.6. Сравнително разглеждане на синергентните равновесни константиА13  

 Основните ни задачи бяха: а) да се установи влиянието на химичната структура на 

съединенията и колко ефективни ще бъдат изследваните комбинации с участие на 

макромолекули; б) да се установи кои донорни атоми и видове лиганди образуват най-

стабилни комплекси; в) да се установи влиянието на лантаноидното свиване и оцени 

ефекта му; г) да се установи координационната химия на лантаноидите свързана със 

синергентната екстракция; д) да се установят точните реакционни механизми, както и 

да се получи информация за равновесните константи на процеса. 

 Синергентната екстракция на 4f йони е изследвана с 14 нови системи, включващи различни 

хелатообразуващи агенти и каликсарени в ролята на синергентни агенти, главно в CHCl3. 

Поведението на цялата 4f-серия (без Pm) беше изследвано с три системи. Установено е, че съставът 

на екстрахирания комплекс в органичната фаза е LnL3·S в почти всички случаи. Следователно, 

комплекси от типа LnL3·S с координационно число вероятно 10 (L– е бидентатен, а S е 

четиридентатен лиганд) са екстрахирани. Образуването на адукт (1 : 3 : 2) LnL3∙2S обаче се 

установява по време на екстракцията на Ln(III) йони с HTTA или HPBI в комбинация с р-трет-

бутилкаликс[4]арен, като синергентен агент (S1), както и със смес HTTA−S7. Равновесните 

екстракционни константи, получени при екстракция на метални комплекси в двуфазни 

течни системи, са изключително важни, тъй като често трябва да се откриват връзки между 

количествени свойства, както на металния йон, така и на лигандите. От казаното дотук 

може да се направи заключението, че всички изследвани синергенти системи водят до 

увеличена екстракция на 4f-йоните, но с различаваща се ефективност. В допълнение, Фиг. 

18 представя logKL,S стойности, получени за 14 синергентни киселинно/неутрални системи. 

Вижда се предимството на смесите от екстрагенти, включително и влиянието на 4-

ацилизоксазолон (HPBI) като хелатен лиганд. Следователно това съединение е относително 

ефективно при ниска киселинност на водната фаза, независимо от коекстрагента 

си.39,59Следва да се отбележи, че двете приложени системи HTTA−S1 и HTTA−S8 водят до 

не толкова голямо увеличаване на екстракцията на лантаноиди. Установеният ред на 

ефективност потвърждава по-високите характеристики на комплексообразуване на β-

дикетони, съдържащи хетероциклична част (4-ацилпиразолон и изоксазолон), в сравнение 

с класическите производни на β-дикетон. Трябва да се посочи обаче задължително 

особеното поведение на основния хелатен екстрагент в употребата и неговата съществена 

роля при синергентната екстракция в органичен разтворител. Няколко класа синтезирани 

каликсарени, с различни координиращи части (естер, амид, фосфиноил) са тествани за 

екстракция на лантаноиди. Сред осемте молекули използвани каликсарени, Фиг. 3, най-

високите стойности на logKL,S са получени с фосфор-съдържащ р-трет-
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бутилкаликс[4]арен, използван като синергентен агент, следван от тези амидни и естерни 

функционални групи (HTTA−S1, HTTA−S7, HTTA−S8, HPBI−S1, HPBI−S7). Трябва да се 

има предвид, че за да се повиши ефективността на екстракцията, може да се приложи и 

просто смяна на използвания молекулен разтворител (HTTA−S1 и HTTA−S7). Освен това 

увеличаването на броя на фенолните единици от 4 на 6 и 8 в молекулната структура на р-

трет-октил-каликс[n]арен не причинява правилно изменение в ефективността на 

екстракция с увеличаване на броят им, тъй като установеният ред е 8 <4 <6. 

 Изненадващо, 5,11,17,23-трет-октил-25,26,27,28-тетракис(диметилфосфиноилметокси) 

каликс[4]арен е значително по-добър съекстрагент за тривалентни лантаноиди от пара-

трет-бутилкаликс[4]арена, въпреки че координиращите функции са еднакви в двете 

молекули S1 и S2.  

  

 

Фигура 18 (5.42). LogKL,S стойности от Z за няколко синергентни системи  

Въз основа на данните от анализа посредством метода на наклона беше предложено 

образуването на следните два типа смесени адукти: LnL3·S, където HL=HPMFBP (S: TBPO) и 

LnL3·2S (S: TOPO, TPPO, TBP). Промяната на синергиста води до значително повишаване на 

стойностите на KL,S в реда TBP<TBPO<TPPO<TOPO. Добавянето на синергист, S, към хелатния 

екстрагент подобрява ефективността на екстракция на Ln(III) йони и създава доста големи 

синергентни ефекти до 106. Следва да се отбележи, че сред използваните синергентни добавки 

TOPO е най-силният и най-липофилен екстрагент. 
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6. Експериментално проучване: изследване на синергентния ефектА13  

6.1. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с комбинация от 4-ацилпиразол-5-они и 

каликсарени  

Синергентното увеличение (синергизъм), получено от 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-

пиразолон и каликс[4]арен (HPS1) смеси може да бъде определено и оценено с помощта на 

синергентните коефициенти (SC), изчислени според уравнението:1 

SC = log 
𝐷1,2

𝐷1+ 𝐷2
 

където D1, D2 и D1,2 са съотношенията на разпределение на метала с двата екстрагента, взети 

поотделно и със сместа им, както е предложено от Таубе и Сиекиерски.60  

Изчислените стойности на синергентните коефициенти са представени в Таблица 2. 

Следователно, получените точни стойности ([HP]=310-2 mol∙dm-3, [S1]=110-3 mol∙dm-3, pH=2.50) 

за Ln3+ екстракция с HP−S1 смесите в CHCl3 за La3+, Nd3+, Eu3+, Ho3+ и Lu3+ йони са съответно 3.48, 

3.17, 2.84, 3.32 и 3.35.A1 Вижда се, че лантаноидите се извличат синергентно (SC>0). Добавянето 

на втори лиганд каликс[4]арен (S1) към хелатния екстрагент подобрява ефективността на 

екстракция на лантаноидните йони и води до голям синергентен ефект (повече от три порядъка в 

повечето случаи).  

Освен това стойностите на съответните синергентни коефициенти, получени от молекула 

каликс[4]арен (S2) в комбинация с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он в CHCl3 са 

отбелязани в Таблица 3, (SC: [HP]=1.510-2 mol∙dm-3; [S2]=510-4 mol∙dm-3). Точните стойности 

на изчислените синергенти коефициенти за изследваните лантаноиди, т.е. La3+, Nd3+, Eu3+, Ho3+ и 

Lu3+ със смеси HL– S2 са 3.63, 3.54, 3.54, 3.87 и 3.83.A12 Вижда се, че всички лантаноиди се 

извличат синергентно (SC>0). Независимо от това, екстракцията на Ln3+ йони само с 510-4 

mol∙dm-3 от S2 лиганд е почти нищожна. 

Добавянето на S2 към екстрагента (HP) подобрява ефективността на екстракция на 

лантаноидни йони и води до доста големи синергентни ефекти (повече от три порядъка в повечето 

случаи). Всъщност, производното на каликс[4]арен, съдържащо четири октилни радикала в 

горната част, показва силно подобрена екстракционна способност за 4f-елементи, отколкото 

неговия трет-бутилов аналог (S1) (Фиг. 19). 

 

 

Фигура 19 (6.1). Синергентни 

коефициенти и стойности на logKP,S vs. Z, 

получени при използването на смеси: HP –
tBuS//HP–tOctS 

Освен това стойностите на 

синергентните коефициенти, 

получени от същия хелатиращ агент 

4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-

пиразолон и каликс[8]арен (S4) за 

синергентно извличане на 

лантаноидни йони, са изброени в 

Таблица 4.A3 Стойностите на 

синергентните коефициенти 

([HP]=2102 mol∙dm-3, [S4]=2104 

mol∙dm-3), изчислени за екстракцията на Ln3+, т.е. La3+, Nd3+, Eu3+, Ho3+ и Lu3+ със смеси HP−S4 в 

СНС13, са 3.11, 2.77, 2.49, 2.72 и 2.77.A3 Следователно добавянето на синтезирания каликс[8]арен 

към хелатиращия екстрагент подобрява ефективността на екстракция на лантаноидните йони и 

води до доста големи синергентни ефекти (почти четири порядъка). 

Синергентната екстракция на лантаноидни йони със същия реагент 4-бензоил-3-метил-1-

фенил-5-пиразолон  в комбинация с 5,11,17,23,29,35-хекса(1,1,3,3-тетраметил-бутил)-
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37,38,39,40,41,42-хексакис (диметилфосфиноилметиленокси)каликс[6]арен (S3) в CHCl3 води до 

синергизъм и изчислените стойности на SCs са поместени в Таблица 16.A16 Вижда се, че 

лантаноидите се извличат синергентно (SC>0). Добавянето на новосинтезираното съединение 

каликс[6]арен (S3) към хелатиращия екстрагент подобрява ефективността на екстракция на 

лантаноидните йони и води до много големи синергентни ефекти (повече от пет порядъка в 

повечето случаи). За да се сравни ефективността на екстракция на смес HP–S3 с тази на хелатиращ 

екстрагент HP, стойностите на рН50 (стойности на рН, където logD=0) са поместени също в 

Таблица 16. Наблюдава се значителна разлика, повече от една рН единица. Друго предимство на 

тази приложена смес от екстрагенти като комбинация, включваща каликс[8]арен като синергист, 

е, че процесът на екстракция може да се проведе при доста по-ниски стойности на рН на водната 

фаза (стойностите на рН50 са приблизително 1.5 рН единици по-ниски). 

 
Таблица 16 (6.1). Стойности на синергентните коефициенти ([HP]=1.510-2 mol∙dm-3, [S3]=410-4 mol∙dm-3, pH=1.85) 

за екстракция на лантаноиди Ln3+ със смеси от HP – S3 в CHCl3
A16  

Ln3+ pH50  SC 

 HP HP–S3  

La 3.77 2.23 6.44 

Nd 3.27 1.94 5.71 

Eu 2.96 1.82 5.22 

Ho 2.91 1.70 5.43 

Lu 2.73 1.53 5.49 

 

Независимо от това, синергентните екстракции на тривалентни лантаноиди с 3-метил-1-

фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (HPMTFBP), комбиниран с 5,11,17,23-тетра-

трет-бутил-25,26,27-трис(диметилфосфиноилпропокси)-28-хидроксикаликс[4]арен (S5) или 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,27-бис(диметилфосфиноилпропокси)-26,28-дихидрокси-

каликс[4]арен (S6) са изследвани със стойностите на синергентните коефициенти, представени в 

Таблица 17, показващи, че всички йони Ln(III) се извличат синергентно (SC>0).A10 Добавянето на 

двата каликс[4]арена (S5 и S6) към хелатиращия екстрагент подобрява ефективността на 

екстракция на Ln(III) йони и води до големи синергентни ефекти до 103. Вижда се, че всъщност S5 

лиганда води до по-значителен ефект върху лантаноидното извличане. Синергизмът не показа 

голяма промяна обаче от La към Lu. Получените стойности на SCs за Ln(III) йони в представеното 

изследване в повечето случаи са малко по-високи от тези, когато калик[4]арен с четири Р=О 

донорни групи (S1) е бил използван като синергентен агент в комбинация с HP, HPMMBP и 

HPMFBP лиганди, но да напомним, че HPMTFBP е по-силен киселинен хелатен екстрагент. 

 
Таблица 17 (6.2). Стойности на синергентните коефициенти, получени при екстракция на лантаноиди със смеси HL–

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синергентната екстракция и разделянето на Ln3+ йони, използвайки друг киселинен лиганд 

от семейство ацилпиразолони, 3-метил-1-фенил-4-(4-фенилбензоил)-пиразол-5-он и същия 

неутрален, каликс[4]арен агент (S1), също е изследвана в CHCl3. Изчислените стойности на 

синергентни коефициенти са представени в Таблица 8. Съответните стойности за La3+, Nd3+, Eu3+, 

Ho3+ и Lu3+ със смеси HL–S1 са съответно 3.54, 4.07, 4.20, 3.94 и 3.88, използвайки разтворител 

CHCl3: pH = 3.10, [HL] = 1.510-2 mol∙dm-3, [S1] = 610-4 mol∙dm-3.A11  
 

 

Ln3+   SC  

 HPMFBP−S1 HPMMBPS1 HPMTFBP–S5 HPMTFBP–S6 

La 3.06 3.01 3.13 2.99 

Nd 3.03 2.19 3.51 3.37 

Eu 2.99 2.41 3.62 3.48 

Ho 2.77 2.28 3.35 3.16 

Lu 2.82 2.32 3.37 3.20 
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6.2. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с типичен β-дикетон, 1-(2-тиенил)-4,4,4-

трифлуоро-1,3-бутандион в комбинация с каликсарени  

 

Синергентната екстракция на лантаноидни йони, т.е. La3+, Nd3+, Eu3+, Ho3+ и Lu3+ с 1-(2-

тиенил)-4,4,4-трифлуоро-1,3-бутандион в комбинация с каликс[4]арен (S1) ([HTTA] = 6102 

mol∙dm-3, [S1] = 1103 mol∙dm-3, pH = 2.50) е довела до следните синергентни коефициенти: 1.84, 

2.23, 1.61, 2.06 и 2.23 в CHCl3 (Таблица 9).A2 По този начин всички лантаноиди се извличат 

синергентно (SC>0). Така че, добавянето на S1 към хелатиращия екстрагент подобрява 

ефективността на екстракция на лантаноидните йони и се наблюдава синергизъм.  

Освен това в допълнение стойностите на синергентните коефициенти на лантаноидните 

йони за 4-трет-бутилкаликс[4]арен тетраоцетна киселина тетраетилов естер (S8), използван като 

синергентен агент в комбинация с теноилтрифлуороацетон в CCl4, са дадени в Таблица 18.A7 

Вижда се, че всички йони на Ln(III) се извличат синергентно (SC>0). Освен това, синергизмът като 

цяло намалява значително от La до Lu. Получените стойности на SCs за Ln(III) йони в това 

изследване в повечето случаи са приблизително 5 пъти по-малки от тези, когато каликс[4]арен (S1) 

е бил използван като синергентен агент в комбинация с HTTA молекула, но стойността на SC за 

La е само 1.2 пъти по-малка. Синергизмът, когато смеси от различни β-дикетони и каликс[n]арени 

с подобна архитектура (виж Фиг. 3) са използвани за екстракцията на йони на Ln(III) намалява в 

следния ред: HP–S1>HP–S4>HTTA–S1>HBPI–S1>HPBI–S7>HTTA–S8. 

 
Таблица 18 (6.3).  Стойности на SCs за екстракция на лантаноиди йони със смесите HTTA–S8 и HTTA–S7 

Ln3+ смес La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

SC HTTA−S8 1.51 1.28 1.01 0.97 0.54 0.60 0.60 0.58 0.53 0.63 0.70 0.51 0.46 0.41 

SC HTTA−S7 5.19 5.13 4.83 4.85 4.46 4.56 4.58 4.54 4.41 4.38 4.39 4.13 4.01 3.99 

 

Стойностите на синергентните коефициенти на лантаноидните йони, получени със смес 

HTTA−трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид) (S7), са дадени в Таблица 18.A6 

Добавянето на синергист, S, към хелатиращия екстрагент HTTA води до сравнително големи 

синергетни ефекти до 106 (Фиг. 20). Това високо подобрение показва, че възможното 

взаимодействие между екстрагентите в органичната фаза може да бъде пренебрегнато, в противен 

случай би възникнал антагонистичен ефект. Получените стойности на SCs в настоящия случай 

(HTTA−S7) са приблизително 2 пъти по-високи от случая, когато е използван HPBI  като хелатен 

екстрагент вместо HTTA, както и в сравнение с комбинацията от HTTA и каликс[4]арен (S1). 

 

Фигура 20 (6.6). Сравняване на стойностите на pH50, 

получени при екстракция на Ln(III) йони с HTTA, както и 

в присъствие на втори лиганд S7 в CCl4 

 Освен това са получени високи 

стойности за SCs от системата 

HTTA−S7/CCl4 (до 105) (Таблица 18), но в 

същото време синергизмът драстично 

намалява при смяна на синергентния агент 

S7 със S8 лиганд. Изчислените SCs на Ln(III) 

йони за комбинацията HTTA−S8/CCl4 в 

повечето случаи са приблизително 5 пъти по-

малки от тези, когато коекстрагентът е S1 

съединението. Така че въвеждането на P=O 

функционална група в архитектурата на каликсарен молекула води до значително 

повишаване на ефективността на екстракция и е за предпочитане да се вмъкне в молекулите 

на екстрагента като разумна тактика с по-конвенционален аспект относно бъдещ дизайн на 

лиганд, за да се увеличи неговата координационна способност и селективност. 
   



40 

 

 
Фигура 21 (6.8). Зависимост на синергентни 

коефициенти от атомен номер (Z) 

 
 На получените зависимости представени на 

Фиг. 21 и 22 ясно се откроява забележимо 

намаляване на SCs при елемент с пореден 

номер Z = 64 за системата HPBI−S7, както и 

HTTA−S1 и HP−S1. Вижда се, че промяната, 

която настъпва при елемента гадолиний е с 

ясно изразен характер и в стойностите на SCs.  
 

 
 
 
 

 
 
Фигура 22 (6.9). Зависимост на синергентни 

коефициенти от атомен номер (Z) за три системи, 

включващи каликс[4]арен (S1) и хелатен лиганд в CHCl3 
 

6.3. Синергентна екстракция на лантаноидни 

йони със смеси на 4-бензоил-3-фенил-5-

изоксазолон и каликсарени  

От стойностите на изчислените 

синергенти коефициенти, изброени в Таблица 

19, се вижда, че лантаноидите се извличат 

синергентно (SC>0) с приложената комбинация 

от лиганди:  4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и 

каликс[4]арен (S1) в СНС13.
A4  

Таблица 19 (6.4). Стойности на SCs на тривалентни лантаноиди с HPBI в присъствие на S1A4 

Ln3+ Концентрация на 

HPBI (mol∙dm-3) 

Концентрация на S1 

(mol∙dm-3) 
SC 

 2.5×10-3 7.5×10-4 1.86 

La 2.5×10-3 1×10-3 2.03 

 2.5×10-3 2.04×10-3 2.65 

 2.5×10-3 7.5×10-4 2.28 

Nd 2.5×10-3 1×10-3 2.52 

 2.5×10-3 2.04×10-3 3.14 

 2.5×10-3 7.5×10-4 2.30 

Eu 2.5×10-3 1×10-3 2.54 

 2.5×10-3 2.04×10-3 3.16 

 2.5×10-3 7.5×10-4 2.36 

Ho 2.5×10-3 1×10-3 2.60 

 2.5×10-3 2.04×10-3 3.22 

 2.5×10-3 7.5×10-4 2.52 

Lu 2.5×10-3 1×10-3 2.76 

 2.5×10-3 2.04×10-3 3.38 

От друга страна, течно-течната екстракцията на лантаноидни(III) йони с 4-бензоил-3-

фенил-5-изоксазолон и трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид) (S7) води до 

синергентни коефициенти, чийто стойности са дадени в Таблица 20, ([HPBI]=1.25×10-3 mol∙dm-3, 

[S7] = 1.25×10-4 mol∙dm-3, pH=2.10).A5 Тези данни показват, че образуването на адукти от типа 

Ln(PBI)3∙S в органичната фаза предизвиква синергентен ефект между 1.3 – 2.5 порядъка. С други 

думи, HPBI е мощен екстрагент, подходящ за екстракция на метали от по-кисела водна среда, 
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което обяснява и по-ниския синергентен ефект в сравнение с HTTA молекулата за пример (виж 

Таблица 18). 

Таблица 20 (6.5). Стойности на синергентните коефициенти, получени при екстракция на лантаноиди с HPBI–S7 смес 

в C6H6
A5 

Ln3+ La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

SC 2.48 2.38 2.40 2.19 1.94 1.61 1.26 1.26 1.34 1.35 1.35 1.42 1.47 1.56 

 

По отношение на факторите, влияещи върху стабилността на образувания синергентен 

комплекс, могат да се направят следните обобщения: а) Като цяло, с органофосфорни съединения 

използвани като неутрален лиганд, редът на полученото увеличение (синергизъм) е този на 

увеличаване на основните свойства на лиганда. Разбира се, със значителни ограничения по 

отношение на стеричните фактори, стабилността се увеличава с повишени донорни свойства на 

молекулата; б) Въпреки че съставът на образувания комплекс в органичната фаза остава 

незасегнат, промяната в използвания органичен разтворител оказва влияе на синергизма; в) 

Понякога има малко, ограничено намаляване на синергизма с намаляване на йонния радиус на 

метала; г) Като цяло, по-силните хелатиращи агенти, които образуват и по-стабилни метални 

комплекси, имат по-ниска тенденция да улесняват свързването на неутралния лиганд към метала, 

отколкото по-слабия хелатиращ агент. Интересно е да се отбележи, че синергизмът в тези случаи 

е по-слабо изразен, което се наблюдава и при използването на HPBI като екстрагент. 

6.4. Синергентен ефект при екстракция на лантаноиди с 4-ацилпиразол-5-они в присъствието на 

неутрални фосфорорганични екстрагенти  

6.4.1. Синергентна екстракция на тривалентни лантаноиди с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-

фенил-пиразол-5-он (HL) в комбинация с монофункционални неутрални органофосфорни 

екстрагентиA8  

Стойностите на изчислените синергентните коефициенти на изследваните лантаноидни 

йони за TBP, TPPO, TBPO и TOPO лиганди, използвани като синергентен агент в комбинация с 4-

(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он са дадени в Таблица 21.A8 Добавянето на 

молекула синергист, S, към хелатиращия екстрагент подобрява ефективността на екстракция на 

Ln(III) йони и води доста големи синергентни ефекти до 106. Синергизмът намалява в следния ред 

TOPO>TPPO>TBP. Сред използваните синергентните агенти TOPO е най-силният и най-

липофилен екстрагент.  

 
Таблица 21 (6.6). Стойности на синергентните коефициенти ([HL]=110-2 mol∙dm-3, [S]=510-3 mol∙dm-3) за екстракция 

на лантаноиди Ln3+ със смеси HLS в C6H6
A8 

Ln3+  SC   

 HL– 

TOPO 

HL– 

TPPO 

HL– 

TBP 

HL– 

TBPO 

La 6.7 5.7 2.5 6.4 

Nd 5.8 4.6 1.6 5.6 

Eu 6.0 4.7 2.1 5.7 

Ho 6.0 4.7 2.3 5.6 

Lu 5.8 4.5 2.2 5.6 

 

6.4.2. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-

пиразол-5-он или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он (HL) в комбинация с N,N-

диизобутил-2-(октилфенилфосфорил)ацетамид (CMPO) или 5,11,17,23-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис (диметилфосфиноилметокси) каликс[4]арена, (S1)A14 

  

Ясно се вижда от получените експериментални данни, че лантаноидите се извличат 

синергентно, като се използват двете смеси HPMFBP−CMPO и HPMMBP−CMPO, (SC>0), Таблица 

22. Стойностите на синергентните коефициенти, изчислени в представеното изследване, както и 
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някои по-рано публикувани данни, са дадени в Таблица 22. Данните показват, че добавянето на 

молекула CMPO към заместените пиразолони причинява сравнително малък синергизъм, т.е. 

изчислените стойности са под един порядък. Освен това е показано, че степента на синергизъм, 

произтичаща от неутрални/неутрални комбинации, зависи от дължината на алкиловата верига на 

катиона на ЙТ.61 Независимо от факта, че в настоящия описан случай по-малките стойности на 

SCs за Eu3+ йон са получени за n=10, е трудно да се потвърди, че за киселинни/неутрални двойки 

тази тенденция е абсолютно вярна (Таблица 22). 

Таблица 22 (6.7). Синергентни коефициенти на Ln(III) йони при използването на 510-3 + 110-3 mol∙dm-3, 1.510-2 

+ 710-4 mol∙dm-3 или 110-2  + 510-3 mol∙dm-3 концентрации на лигандите в ЙТ, CHCl3 и C6H6 респективноА14 

Mixtures Eu(III), 

n=4 

Eu(III), 

n=6 

Eu(III), 

n=8 

Eu(III), 

n=10 

Ce(III), 

n=4 

Lu(III), 

n=4 

Eu(III), 

CHCl3 

Eu(III), 

C6H6 

HPMFBP−CMPO, 

pH 

0.46 

 

2.04 

0.70 

 

2.41 

0.38 

 

2.40 

0.34 

 

2.06 

0.57 

 

2.31 

0.13 

 

1.40 

  

HPMMBP−CMPO, 

pH 

0.32 

 

1.88 

0.52 

 

2.26 

0.60 

 

1.95 

0.27 

 

2.80 

0.21 

 

2.90 

0.54 

 

1.34 

  

HPMFBP−S1, 

pH 

0.63 

2.04 

     2.99  

HPMMBP−S1, 

pH 

0.33 

1.65 

     2.41  

HPMFBP−TOPO        6.0 

HPMFBP−TPPO        4.7 

HPMFBP−TBP        2.1 

HPMFBP−TBPO        5.7 

 

7. Експериментално проучване: изследване на вътрешногруповата селективност в 4f-

серията  

7.1. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-ацилпиразол-5-они и каликсарени  

Разделянето на лантаноидите, използвайки 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон и 

каликс[4]арен смес (HPS1),A1 което може да бъде оценено чрез коефициентите на разделяне (SF), 

изчислени като отношение на съотношенията на разпределение на два съседни лантаноида (по-

тежкия към по-лекия), е разгледано на първо място. В случаите, когато металните йони образуват 

комплекси от същия тип (както в настоящия), факторите на разделяне могат да се определят като 

съотношение на равновесните константи KP,S (Таблица 23). Вижда се, че коефициентите на 

разделяне, получени за екстракцията на изследваните лантаноидни йони само с хелатиращия агент 

HP и тези с комбинация HPS1, не се различават до голяма степен за тежките двойки. 

Таблица 23 (7.1). Стойности на коефициентите на разделяне при екстракция на Ln3+ с HP−S смес в CHCl3  

  SF    

 HP HP−S1 HP−S2 HP−S4 HP−S3 

Nd/La 30.9 15.1 25.1 14.2 6.02 

Eu/Nd 8.5 3.98 8.5 4.46 2.75 

Ho/Eu 1.5 4.57 3.0 2.57 2.45 

Lu/Ho 2.57 2.75 2.5 2.88 2.95 

 

Изчислените фактори на разделяне на петте изследвани лантаноиди, използващи HPS2 

смес, са дадени също в Таблица 23.A12 

Стойностите на коефициентите на разделяне, получени за лантаноидите, използвайки 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон и каликс[8]арен (HPS4) са представени в Таблица 23.A3 

Селективността за Ho/Eu и Lu/Ho двойките, получена с настоящата синергентна смес, определено 

се подобрява в сравнение с тази, получена само с молекула HP. От друга страна, се вижда, че 

селективността за двойките Nd/La и Eu/Nd по-скоро намалява. И така, синергентният агент 



43 

 

подобрява селективността за по-тежки лантаноидни двойки. Следователно, изследваната 

синергентна комбинация предлага много високо екстракционно подобрение, комбинирано с 

известна подобрена селективност за по-тежките лантаноидни йони. 

Резултатите от селективността в синергентната система за извличане HP−S3 са дадени също 

в Таблица 23.A16 От данните се вижда, че синергистът каликс[6]арен подобрява селективността за 

по-тежки лантаноидни двойки в сравнение с тази, получена само с HP. В допълнение, може да се 

заключи, че тези синергентни агенти осигуряват почти същата селективност сред лантаноидите, с 

изключение на първите представители на 4f-серията, като двойката Nd/La например. Настоящата 

система обаче показва разделяне за двойката йони Lu/La, което е 3.8 и 6.3 пъти по-малко от това, 

когато се използват смеси от HP и каликс[8]арен и каликс[4]арен комбинации. Така че може да се 

заключи, че разделянето става сравнително по-трудно с увеличаване на екстракционната 

способност, предизвикана от комбинацията от лиганди. 

Съответните стойности на SFs, получени за синергентна екстракция на лантаноиди с две 

системи, смеси от хелатиращи екстрагенти (HL) или 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-

пиразол-5-он, или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он и S1, са дадени в Таблица 

24.A9 Данните показват, че факторите на разделяне за първата лантаноидна двойка (Nd/La) са доста 

високи. Трябва да се отбележи също, че в серията 4f се наблюдава значителна загуба на 

селективност при разделянето с използване на синергентни системи. 

Таблица 24 (7.2). Стойности на коефициентите на разделяне при екстракция на лантаноиди със смеси HL–S1 в CHCl3  

Ln3+   SF     

 HPMFBPS1 HPMMBPS1 HPMTFBP HPMTFBP−S5 HPMTFBP−S6 HPPMBP HPPMBP−S1 

Nd/La 16.6 13.5 3.2 8.7 7.6 2.4 7.9 

Eu/Nd 3.2 3.2 1.8 2.4 2.4 1.8 2.5 

Ho/Eu 2.0 2.4 3.8 2.0 1.8 3.9 2.2 

Lu/Ho 1.8 1.9 1.8 1.9 2.0 2.4 2.0 

 

7.2. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с типичен β-дикетон и каликсарени  

 

Споменахме, че разделянето на лантаноидите с течно-течна синергентна екстракция с 

помощта на смеси HLS, в това изследване 1-(2-тиенил)-4,4,4-трифлуоро-1,3-бутандион и S1, 

може да бъде оценено чрез факторите за разделяне SF (Таблица 25).A2 Вижда се, че тези 

стойностите, получени за екстракцията на изследваните лантаноидни йони само с НТТА, са по-

малки от тези с комбинацията НТТАS1, с изключение на двойката Eu/Nd. Сравнението на 

данните за SCs и SFs, получени в настоящата система с тези за 4-бензоил-3-метил-1-фенил-5-

пиразолон (SCs ~3) и същия синергентен агент (S1) показва, че в настоящия случай SC е по-малък 

(≤ 2.23), но SFs, изчислени за по-тежките лантаноиди, са малко по-високи. Например SFs за 

двойките Ho/Eu и Lu/Ho, когато този типичен β-дикетон участва в синергентната смес, са 

приблизително два пъти по-високи в сравнение с други 4-ацилпиразолони (HPMFBP−S1, 

HPMMBP−S1 и HPPMBP−S1). 

Таблица 25 (7.3). Стойности на коефициентите на разделяне при екстракция на Ln3+ със смес HTTA−S1 в CHCl3
A2  

 SF  

 HTTA HTTA–S1 

Nd/La 8.70 21.37 

Eu/Nd 27.54 6.60 

Ho/Eu 1.32 3.72 

Lu/Ho 2.57 3.80 

 

На второ място е разгледана екстракцията на лантаноиди  с теноилтрифлуороацетон в 

комбинация с 4-трет-бутилкаликс[4]арен-тетраоцетна киселина тетраетилов естер.A7 

Изчислените коефициенти на разделяне, са представени в Таблица 26, когато HTTA се използва 

самостоятелно, и в Таблица 27, когато сместа HTTA−S8 е използвана за екстракция на Ln(III) 

йони.A7 Данните в Таблица 26 показват, че получените SFs между съседните елементи определено 

не са високи, средната стойност на SF в серията е 2.1, а SF от ~3103 се получава между лантан и 

лутеций. 
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Таблица 26 (7.4).  Стойности на SFs между съседни лантаноиди с HTTA реагента в CCl4 

Ln3+ Ce/La Pr/Ce Nd/Pr Sm/Nd Eu/Sm Gd/Eu Tb/Gd Dy/Tb Ho/Dy Er/Ho Tm/Er Yb/Tm Lu/Yb 

SF 3.24 2.89 1.51 4.67 1.0 1.99 2.00 1.74 1.34 1.34 2.34 1.85 1.42 

 

Таблица 27 (7.5). Стойности на коефициентите на разделяне за всички съседни лантаноиди получени в системата 

HTTA−S8 в CCl4
A7 

SF  Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La 1.91 2.95 4.07 7.08 10.96 15.49 22.39 34.68 56.25 85.14 125.93 204.24 257.13 

Ce  1.54 2.13 3.72 5.75 8.12 11.75 18.19 29.52 44.67 66.07 107.16 134.91 

Pr   1.38 2.39 3.72 5.24 7.58 11.75 19.05 28.84 42.66 69.18 87.10 

Nd    1.73 2.69 3.80 5.49 8.51 13.80 20.89 30.90 50.12 63.10 

Sm     1.54 2.18 3.16 4.89 7.94 12.02 17.78 28.84 36.30 

Eu      1.41 2.04 3.16 5.12 7.76 11.48 18.62 23.44 

Gd       1.44 2.24 3.63 5.49 8.13 13.18 16.59 

Tb        1.55 2.51 3.80 5.62 9.12 11.49 

Dy         1.62 2.45 3.63 5.88 7.41 

Ho          1.17 2.23 3.63 4.57 

Er           1.47 2.39 3.02 

Tm            1.62 2.04 

Yb             1.25 

 

В края на този раздел е представена екстракцията на лантаноиди с НТТА в присъствието на 

трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид, използван като синергентен агент, 

Таблица 28.A6 Резултатите показват, че синергентният ефект, наблюдаван в системата HTTA−S1A2 

и HPBI−S7A6 (както е отбелязано по-горе) е много по-нисък в сравнение с този в настоящото 

изследване. Въпреки това, коефициентите на разделяне на двете двойки (Eu/La и Lu/La), 

установени в проучването HTTA−S1, са приблизително 7 пъти по-високи от тези, получени в 

системите, съдържащи HPBI−S7 и HTTA−S7.  Оказа се, че SFs за последните две смеси са почти 

еднакви. 

 
Таблица 28 (7.7). Стойности на SFs при екстракция на лантаноиди с HTTA−S7 смес в CCl4

A6 

SF Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La 2.82 4.07 6.45 12.30 20.89 30.90 42.65 54.95 66.06 87.09 109.64 151.35 204.17 

Ce  1.44 2.29 4.36 7.41 10.96 15.13 19.49 23.44 30.90 38.90 53.70 72.44 

Pr   1.58 3.02 5.12 7.58 10.47 13.48 16.22 21.32 26.92 37.15 50.12 

Nd    1.90 3.23 4.78 6.60 8.51 10.23 13.48 16.98 23.44 31.62 

Sm     1.69 2.51 3.46 4.46 5.37 7.07 8.91 12.30 16.59 

Eu      1.47 2.04 2.63 3.16 4.16 5.24 7.24 9.77 

Gd       1.38 1.77 2.13 2.82 3.54 4.89 6.60 

Tb        1.28 1.54 2.04 2.57 3.54 4.78 

Dy         1.20 1.58 1.99 2.75 3.72 

Ho          1.32 1.66 2.29 3.09 

Er           1.25 1.74 2.34 

Tm            1.38 1.86 

Yb             1.34 

 

7.3. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и 

каликсарени  

Разделянето на лантаноидите, когато се използват само HPBI лиганд и HPBIS1 смес може 

да бъде оценено като вече описаното в предишни раздели, чрез коефициентите на разделяне (SFs), 

техните стойности са дадени в Таблица 29 (смес HPBI–S1).A4 Синергентните системи, при 

използването на които екстракционните константи (logK) са най-големи, осигуряват по-малка 

селективност (по-малко възможности за разделяне) на лантаноиди, което е съществен недостатък. 

Интересно е да отбележим, че леките лантаноиди имат по-висок коефициент на разделяне от 

тежките лантаноиди за всички приложени комбинации от екстрагенти и разтворители. 
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Таблица 29 (7.8). Стойности на коефициентите на раделяне за лантаноиди с HPBI–S1 смес в CHCl3
A4 

 SF  

Nd /La 19.1 

Eu/Nd 4.2 

Ho/Eu 2.3 

Lu/Ho 3.2 

Освен това, изчислените стойности на коефициентите на разделяне (SFs) за синергентната 

екстракция на лантаноидните йони с помощта на HPBI и S7 са дадени в Таблица 30.A5 Такава 

комбинирана система HPBI−S7 изглежда доста ефикасна за разделянето на по-леките лантаноиди 

(La÷Nd) от другите несъседни 4f-елементи. Трябва също да се отбележи, че се наблюдава 

значителна загуба на селективност в серия 4f. 

       Таблица 30 (7.12). Стойности на коефициентите на разделяне за лантаноиди йони с HPBI−S7 смес в C6H6
A5 

SF Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La 1.7 2.6 3.3 5.2 7.4 8.7 10.9 16.2 21.4 26.9 38.0 50.1 72.4 

Ce  1.51 1.94 2.93 3.98 5.0 6.3 9.1 12.3 15.5 21.8 28.8 41.6 

Pr   1.94 1.94 2.63 3.3 4.16 6.0 8.1 10.2 14.45 19.0 27.5 

Nd    1.52 2.0 2.57 3.23 4.67 6.3 7.94 11.22 14.7 21.3 

Sm     1.32 1.65 2.0 3.0 4.0 5.12 7.24 9.5 13.8 

Eu      1.25 1.32 2.3 3.0 3.80 5.37 7.0 10.5 

Gd       1.23 1.8 2.45 3.02 4.26 5.6 8.3 

Tb        1.54 1.9 2.45 3.38 4.4 6.6 

Dy         1.32 1.65 2.34 3.0 4.5 

Ho          1.23 1.77 2.3 3.3 

Er           1.4 1.8 2.6 

Tm            1.3 1.8 

Yb             1.4 

 

7.4. Синергентен ефект при екстракция на лантаноиди от 4-ацилпиразол-5-они в присъствието 

на неутрални фосфорорганични екстрагенти 

7.4.1. Синергентна екстракция на тривалентни лантаноиди с 4- (4-флуоробензоил)-3-метил-1-

фенил-пиразол-5-он (HL) в комбинация с монофункционални неутрални органофосфорни 

екстрагентиA8  

Екстракция на тривалентни лантаноиди с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-

5-он (HL) в комбинация с монофункционални неутрални фосфорорганични екстрагенти, едно от 

трите съединения триоктилфосфин оксид (TOPO), трибутилфосфин оксид (TBPO), 

трифенилфосфин оксид (TPPO) или трибутилфосфат (TBP). Стойностите на изчислените 

коефициентите на разделяне (SF) са представени в Таблица 31.A8 Комбинацията HL–TOPO показва 

същата селективност като случаите, когато са използвани комбинации HP–каликс[8]арен и HPBI–

каликс[4]арен с P=O функционални групи. Добавянето на неутрален органофосфорен екстрагент 

към Ln3+–хелатната система подобрява както ефективността на екстракция, така и селективността 

сред Ln(III) йони. 

 
Таблица 31 (7.13). Стойности на коефициентите на разделяне за Ln3+ при екстракцията им с HLS смес в C6H6

A8 

Ln3+  SF    

 HL HL– 

TOPO  

HL– 

TPPO  

HL– 

TBP 

HL– 

TBPO 

La 95.5 12.0 7.6 13.2 18.6 

Nd 2.4 3.8 3.2 8.3 2.9 

Eu 2.0 2.2 2.1 2.8 2.6 

Ho 3.0 1.9 1.8 2.6 1.8 

Lu      
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7.4.2. Синергентна екстракция на лантаноидни йони с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-

пиразол-5-он или 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-пиразол-5-он (HL) в комбинация с CMPO 

или S1A14  

Факторите на разделяне на двойките лантаноиди Eu/Ce и Lu/Eu, получени с различни 

системи от киселинни/неутрални комбинации в [C1C4im
+][Tf2N

−] среда, определени като SF = 

D(Z+n) /D(Z), са дадени в Таблица 32. Вижда се, че SFs между Eu и Lu намаляват в реда 

HPPPBP>HPMMBP>HPMFBP, докато екстракцията на лантаноидите се увеличава в реда 

HPPPBP<HPMMBP<HPMFBP в CHCl3. Разделянето им става по-трудно, тъй като обикновено 

екстрахируемостта се увеличава и селективността намалява с увеличаване на киселинността на 

екстрагента, т.е. pKa  типично за органичните разтворители. 

Таблица 32 (7.14). Коефициенти на разделяне за Eu/Ce и Lu/Eu двойките при използване на HL самостоятелно или в 

комбинация HL−CMPO в [C1C4im+][Tf2N−], както и Lu/Eu селективност в HL//HL−S1//CHCl3 системитеA14 

Системи  SF n=4  CHCl3 C6H6 

 Eu/Ce pH Lu/Eu pH Lu/Eu Lu/Eu 

HPMMBP 

510-3 mol∙dm-3 

23.4 2.14 1.7 1.72 5.8  

HPMFBP 

510-3 mol∙dm-3 

12.8 2.13 0.2 1.74 5.6  

HPPMBP 

710-3 mol∙dm-3 

  5.4 2.35 9.7  

HPMMBP−CMPO 

510-3−110-3 

mol∙dm-3 

0.7 2.2 4.2 1.80 4.7  

HPMFBP−CMPO 

510-3−110-3 

mol∙dm-3 

0.6 2.1 6.0 1.85 3.8  

HTTA−TOPO53 

110-3−110-3 

mol∙dm-3 

  ~6.3    

HNTA−TOPO53 

110-3−110-3 

mol∙dm-3 

  ~6.3    

HBA−TOPO53 

110-3−110-2 

mol∙dm-3 

  ~199.5    

HPMFBP      6.2 

HPMFBP−TPPO      3.8 

HPMFBP−TOPO      4.3 

HPMFBP−TBPO      4.7 

HPMFBP−TBP      7.5 

Ключова характеристика за системите с органични  разтворители Ln3+/HL е относително 

по-високата селективност, наблюдавана в сравнение със случаите, когато се използва йонна 

течност, n = 4, Таблица 32. Селективността на HPMMBP−CMPO/[C1C4im
+][Tf2N

−] система за 

синергентно извличане (510-3+710-4 mol∙dm-3, pH=1.90 за двойка Lu/Ce (SF = 3.4) е около два 

пъти по-висока от посочената стойност 1.82, получена от HFA 

(хексафлуороацетилацетон)−TPPO/C6H6 (рН=1.80, 0.01 mol∙dm-3).62 Интересно е да се отбележи, 

че синергентното извличане води до значително намаляване на селективността на двойка 

лек/среден лантаноид (Eu/Ce) и в същото време води до значително увеличаване на разделението 

за среден/тежък елемент (Lu/Eu), Таблица 32. 

7.5. Селективност на лантаноидите в резултат на синергентната им екстракцияА13  

Съществен плюс е, че поведението на цялата 4f-серия (без Pm) е изследвано с три 

синергентни екстракционни системи. Едно от най-важните предимства и значителен научен 

принос в изследването е, че са разгледани металите и поведението на цялата серия 4f, докато 

повечето от изследванията в областта са ограничени до представителите на тези метали. 
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Интересно е да се отбележи, че йонният размер на лантаноидите и координационните им числа, 

постепенно се променят в една посока, напр. от La до Lu, освен разделянето на първия елемент, 

La, и на последния, Lu, селективното отделяне на конкретен лантаноид и открояването му от 

останалите почти не се съобщава в литературата като модел за сравнение.  

Изчислените SF за всички съседни 4f-йони само с HTTA и HTTA−S7 системи са 

представени в Таблици 26 и 28. Значителна загуба на селективност на разделяне се наблюдава като 

че ли в цялата серия 4f поради намаляване на радиусите на катионите с приблизително 20% от La 

до Lu. Получените SF между La и другите лантаноиди са много високи (Таблица 26), но той не е 

типичен лантаноид. Синергентната екстракция обикновено прави разделянето на металите по-

трудно, в сравнение с използването само на хелатния лиганд, и е общоприет факт от учените. Този 

отрицателен ефект на синергизма върху селективността се откроява и потвърждава и с настоящите 

резултати. 

Сравнението на данните за факторите на разделяне, получени с помощта на предложените 

синергентни системи, включително каликс[n]арени, показва, че селективността за леките 

лантаноиди е по-добра в следните два случая на комбинирани екстрагенти HP−S2 и HTTA−S1. В 

този случай, трябва да се има предвид условията, при които изчислените стойности, изброени в 

Таблица 28, се получават. Значителна разлика (3.5 пъти) е получена за двойката Eu/La, при 

промяна на S2 със S1 лиганд, т.е. превъзходството на синергентната смес HP−S2 над HP−S1 може 

да се види ясно. Влиянието на празно (fo), наполовина запълнено (f7) и пълно f-ниво (f14) с 

електрони върху селективността е също така ясно демонстрирано с получените резултати. 

Трябва да се отбележи, че броят на фенолните единици в молекулата на каликсарена също 

оказва влияние върху 4f-разделянето. Очевидно е, че когато се прилагат каликс[n]арени, SFs 

получени за двойката Eu/La намаляват в реда 4>8>6, с много забележимо влияние. Различно 

заместени 4-ацилпиразолони и S1 въведен като втори екстрагент причиняват малки количествени 

промени в SFs на гореспоменатата двойка елементи. 

Трябва да се обърне внимание също така, че сместа от лиганди HTTA−S7, която има не 

добра ефективност в процеса на екстракция, показва по-добра селективност за по-тежки 

лантаноиди. Трябва да се отбележи също, че стойностите на разделяне за двойката Lu/Eu, 

получени от системите HP(HTTA)−S1, са много сходни. Селективността на тези два елемента 

остава почти постоянна (около 7), използвайки HPBI−S1 (S7) или HTTA−S7, както и комбинации 

HP (S1, S3, S4). От друга страна, различните пара-заместители (−F, −CH3, −CF3, −C6H5) в 

молекулата на 4-ацилпиразолон не влияят в голяма степен на селективността на Lu/Eu в 

комбинация със S1, S5 или S6: изчислените стойности са между 4.7 и 3.7. Може да се направи 

извод, че възможността за по-добро извличане на метали и селективността са двойка 

противоречиви елементи, т.е. обикновено по-добрата ефективност на процеса не е придружена с 

подчертано задоволителна селективност. Синергентната екстракция на лантаноиди със S1 лиганда 

се увеличава в следния ред HTTA<HP<HPBI, докато в същото време селективността намалява. 

Така разделянето като цяло става по-лошо с увеличаване на екстрахируемостта на металите, а 

селективността намалява с увеличаване на киселинността на екстрагента, т.е. стойността на pKa. 

8. Експериментално проучване: изследване на ефекта на разтворителя върху синергентната 
екстракция на лантаноиди 

8.1. Ефект на разтворителя върху екстракция на Ln3+ с хелатиращи лиганди, използвани 

самостоятелно  

8.2. Ефект на разтворителя върху синергентната екстракция на Ln3+ с 4-бензоил-3-фенил-5-

изоксазолон и трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид)A5  

Задачата ни бе получаването на детайлна информация за влиянието на органичния 

разтворител върху процеса на синергентна екстракция на лантаноиди, ето защо бяха проведени 

и изследвания с цел оптимизиране на процеса. Тъй като органичните разтворители са от основно 

значение за изследванията в химията на течно-течната екстракция, е необходимо да сме запознати 

с техните свойства, за да се разбере тяхната роля и как могат да се използват за повишаване на 

степента на контрол върху определена система. Да отбележим също, че редовният скрининг на 

разтворителя често отнема по-малко време и е по-евтин при дизайна на системи, въпреки че 
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прогнозирането на ефектите на разтворителя е предизвикателна задача. В този контекст типичните 

експериментални зависимости на logDI,S спрямо рН и logDI,S спрямо [HPBI], използващи CHCl3, 

CCl4 и C2H4Cl2 като разтворители в синергентната екстракция на Ln(III) йони от 0.1 mol∙dm-3 

перхлоратна среда, са изследвани, когато синергентният агент е трет-бутилкаликс[4]арен 

тетракис (N,N-диметилацетамид), използван в комбинация с 4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон. 

Получени са прави линии с наклони, много близки до 3, което показва, че 3 протона се обменят за 

Ln(III) йон. От друга страна, влиянието на концентрацията на синергентния агент [S] върху 

съотношението на разпределението също е анализирано. Получените експериментални 

зависимости имат наклон почти равен на 1, което показва, че Ln(III) йони се екстрахират като 

Ln(PBI)3∙S комплекси. За всяка екстракционна система, използваща различни органични 

разтворители, стойностите на logKI,S са изчислени и са представени в Таблица 33. Освен това 

стойностите показват, че промяната на органичния разтворител е оказала забележим ефект върху 

стойностите на равновесните константи. За даден метал е установено, че стойностите на logKI,S и 

logβI,S се увеличават в реда CHCl3 < C2H4Cl2 < C6H6 < CCl4. 

Ефектът на разтворителя, приложен като органична среда, върху екстракцията на метал с 

HPBI–S7 система е показан също на Фиг. 23 и 24. Сравнението на logKI,S за Eu (различни 

разтворители) с тези на другите изследвани лантаноиди (Фиг. 23), както и на logKI,S за C6H6 

(различни метали) с тези на другите разтворители, използвани в изследването (Фиг. 24), показва, 

че графиките log–log, описващи поведението на металите и разтворителите, са почти успоредни. 

Тези закономерности са доста полезни за оценка на равновесните екстракционни константи и за 

избор на подходящи органични разтворители. 

 
Таблица 33 (8.5). Стойности на равновесните константи KI, KI,S, и βI,S, както и синергентните коефициенти, получени 

при екстракция на лантаноиди със смеси HPBI–S7 при използването на различни разтворителиA5 

Ln3+ разтворител logKI logKI,S logβI,S SC 

 CHCl3 -1.33 3.18 4.51 0.61 

La C2H4Cl2 -1.25 3.29 4.54 0.64 

 CCl4 0.82 6.6 5.75 1.88 

 CHCl3 -0.54  3.87 4.41 0.51 

Nd C2H4Cl2 -0.46 3.95 4.41 0.51 

 CCl4 1.26 7.07 5.81 1.91 

 CHCl3 0.06  4.54 4.48 0.58 

Eu C2H4Cl2 0.16 4.76 4.60 0.70 

 CCl4 1.77 7.65 5.88 1.98 

 CHCl3 0.36  5.02 4.66 0.76 

Ho C2H4Cl2 0.82 5.17 4.35 0.45 

 CCl4 2.23 8.17 5394 2.04 

 CHCl3 0.70  5.45 4.75 0.85 

Lu C2H4Cl2 1.24 5.50 4.26 0.36 

 CCl4 2.63 8.56 5.93 2.03 
Забележка: Стойностите на равновесните константи се изчисляват на базата на 36 експериментални точки; 

статистическата достоверност е 95%, а стандартното отклонение е по-малко от 0,05. 

 



49 

 

 
 

 

 

 

 

Фигура 23 (8.6). 

Сравнение на logK за 

CHCl3, C6H6, CCl4 и 

C2H4Cl2 и logK за C6H6 

(1-La, 2-Nd, 3-Eu, 4-Ho, 

5-Lu) 

 
 

 

 

 

 

 

Фигура 24 (8.7). 

Сравнение на logK за 

La, Nd, Eu, Ho и Lu с 

logK на Eu 

 

Освен това в 

допълнение 

изчислените 

коефициенти на 

разделяне за 

двойките Nd/La, 

Eu/Nd, Ho/Eu и 

Lu/Ho са дадени в Таблица 34. В повечето случаи разделянето на лантаноиди не е повлияно от 

промяната на разтворителя, но е установено значително увеличение на SF за двойката Eu/Nd, 

когато се използва C2H4Cl2. Стойностите на SF за двойката Nd/La са значително по-малки и не се 

променят съществено при добавяне на синергист към екстракционата система. Освен това се 

вижда, че коефициентите на разделяне за по-леките двойки намаляват, когато CCl4 се използва 

като разтворител, докато екстракцията на даден лантаноиден йон е много по-ефективна точно с 

този органичен разтворител. Всъщност SCs за системата с включен CCl4 са с 2 порядъка по-високи  

от тези получени при използване на CHCl3 или C2H4Cl2 (Таблица 34). Изборът на разтворител е 

много важен етап в дизайна на екстракционни системи не само за провокиране на синергизъм, но 

и за ефективно разделяне на метали. 

 
Таблица 34 (8.6). Стойности на коефициентите на разделяне на лантаноди при екстракцията им с HPBI или смес от  

HPBI–S7A5 

Разтворител    SF     

 Nd/La  Eu/Nd  Ho/Eu  Lu/Ho  

 HPBI HPBI–S HPBI HPBI–S HPBI HPBI–S HPBI HPBI–S 

CHCl3 6.16 4.89 3.98 4.67 1.99 3.02 2.18 2.69 

C2H4Cl2 6.16 4.57 4.16 6.45 4.57 2.57 2.63 2.14 

CCl4 2.75 2.95 3.23 3.80 2.88 3.31 2.51 2.45 

 
 На практика в процеса на течно-течна екстракция с органичен разтворител органичната фаза 

винаги е наситена с вода. Ефектът на разтворителя може да бъде отражение на ефективните 

концентрации на екстрагента и на комплекса поради взаимодействието между тях и разтворителя. 

Съответно, всички формирани метални комплекси в органичната фаза могат да бъдат 



50 

 

хидратирани. Всъщност извличането на LnL3 обикновено намалява с увеличаване на 

разтворимостта на водата в органичната фаза. Освен това, реакцията на образуване на смесен 

комплекс на LnL3 със синергентния агент би била вероятно в конкуренция с молекулите на H2O. 

9. Експериментално проучване: сравнение между органични разтворители и йонни течности 

по време на синергентна екстракция на лантаноиди  

     
9.1. Въведение  

Използването на нов клас реактиви, наречени йонни течности (ЙТ), представени 

обикновено в литературата като „екологично алтернативни разтворители“, тъй като те са 

нелетливи, незапалими, екологични, някои биоразградими, с уникални химични и физични 

свойства, значително се увеличи през последните десет години не само в областта на 

екстрационната химия на метали. Според катионната структура има пет основни класа ЙТ: 

амониев, фосфониев, имидазолиев, пиридиниев и пиролидиниев катион. Сред голямото 

разнообразие от органични или неорганични аниони халогениди, хексафлуорофосфати, 

тетрафлуороборати, алкил сулфати, тозилати, метансулфонати и бис(трифлуорометилсулфонил) 

имиди могат да бъдат разграничени (Фиг. 25). 

 

Фигура 25 (9.1). Структура и съкращения на някои катиони и аниони използвани за образуване на йонни течности 

 
9.2. Сравнение на органични разтвортели и йонни течности по време на екстракцията на 
лантаноиди с хелатиращи лиганди 
 

 За да се изследва ролята на йонната течност в процеса на екстракция, беше извършен набор от 

експерименти при условия на водната фаза, сравними с тези, проведени в CHCl3 с ново 

съединение, производно на пиразолон, 3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-

5-он. Различното екстракционно поведение на съответните системи към La(III) е описано на Фиг. 

26, а получените данни от направените изчисления в Таблица 35. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 26 (9.3). LogDL от pH 

за екстракция на  La(III) с 

HPMTFBP и logDL от log[HL] 

за екстракция на La(III) при 

pH=2.90 в ЙТ, 

[C1C4im+][Tf2N−] 
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Таблица 35 (9.3). Стойности на равновесните константи KL, KS и KL,S и синергентни коефициенти при екстракция на 

La(III) с HL, S5 и HL–S5 смесA10 

logKL logKS logKL,S logβL,S SC 

-2.33 3.30 3.34 5.67 2.52 

 

Стойностите на logD на La(III) йон, използвайки ЙТ като органична среда с друго 

съединение, също ново синтезирано пиразолоново производно, 3-метил-1-фенил-4-(4-

фенилбензоил)-пиразол-5-он (HPPMBP), са изследвани като функция на рН на водната фаза и [HL] 

концентрации.A11 Според получените резултати процесът на течно-течна екстракция на La(III) с 

HL в органична среда [C1C4im
+][Tf2N

−] може да се опише с уравнението: 

Ln3+
(aq) + (3+n)HL (o) ⇌ LnL3(o) + 3H+

(aq)                                   (9.1) 

Съответствието на експерименталните данни води до n=0. Получените стойности на равновесните 

екстракционни константи са представени в Таблица 36. Настоящите резултати показват голяма 

промяна в ефективността на екстракция на изследвания лантаноид при приблизително 2 пъти по-

ниска концентрация на хелатиращия екстрагент (3-метил-1-фенил-4-(4-фенилбензоил)-пиразол-5-

он). Освен това стехиометрията на комплекса La(III)HL в ЙТ среда и в традиционен органичен 

разтворител като CHCl3 е различна. 

За да се сравни селективността, използвайки HPPMBP молекула и различна органична 

среда за екстракция (CHCl3 или ЙТ), лек (La), среден (Eu) и тежък (Lu) йон са избрани като 

представители на началото, средата и края на 4f-серията, Таблица 37. За тази цел течно-течната 

екстракция на Eu(III) и Lu(III) се извършва в [C1C4im
+][Tf2N

−] също със 710-3 mol∙dm-3 

концентрация на HL. Получават се големи коефициенти на разделяне за двойките Eu/La и Lu/La 

във фазата, съставена от ЙТ, с много по-ниски стойности на SF за Lu/Eu, които въпреки това могат 

да бъдат квалифицирани като задоволителни в конвенционални разтворители. 

Таблица 36 (9.4). Стойности на равновесните константи KL, KS и KL,S и синергентните коефициенти при екстракция 

на La(III) с HL, S1 и HL–S1 смес с ЙТA11 

KL, logKL logKS KL,S, logKL,S logβL,S SC 
(6.0±0.1)10-2 

-2.2 

3.38 (3.0±0.2)103 

3.0 

5.3 2.45 

SC: pH=2.40, [HL]=510-3 mol∙dm-3, [S1]=710-4 mol∙dm-3. 

Таблица 37 (9.5). Стойности на коефициентите на разделяне за Eu/La, Lu/Eu и Lu/La двойките, получени при 

използване на HPPMBP в CHCl3 и ЙТ ([HL]=710-3 mol∙dm-3, pH=2.35)A11 

 

 
9.3. Органични разтворители, сравнени с йонни течности по време на екстракцията на 

лантаноиди с фосфор-съдържащи каликсаренови лиганди 
 

Каликсареновото съединение, S5, 5,11,17,23-тетра-терт-бутил-25,26,27-трис 

(диметилфосфиноилпропокси)-28-хидрокси-каликс[4]арен, използвано самостоятелно в 

[C1C4im
+][Tf2N

−], също показва значителен ефект при извличането на лантаноиди: S5 действа като 

отличен лиганд за 4f-йони. По този начин в среда [C1C4im
+][Tf2N

−], наклон 1, получен от 

изследваната графична зависимост, показва, че една молекула от S5 е включена в етапа на 

екстракция.A10 Изчислената стойност на logKS също е представена в Таблица 36. Използваният 

каликсарен като референтен реагент тук, каликс[4]арен, (S1), разтворен в [C1C4im
+][Tf2N

−], 

осигурява също висока екстрахируемост за La3+ йон. В [C1C4im
+][Tf2N

−] среда, наклон 1 е получен 

от графичната зависимост и показва, че една молекула S1 е включена в процеса на екстракция. 

Изчислената стойност на logKS също е представена в Таблица 36. 
 

Ln 

двойка 

CHCl3 ЙТ 

Eu/La 4.4 31.6 

Lu/Eu 9.7 5.4 

Lu/La 42.6 170.6 
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9.4. Органични разтворители vs. йонни течности по време на синергентна екстракция на  

лантаноиди  
 
 Преминавайки от отделни екстрагенти към смесени системи за екстракция, т.е. към способността 

за съвместно свързване на два различни екстрагента, синергентната смес HLS5, където HL е 3-

метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он лиганд, показва подобен модел на 

екстракция към La(III) йони, използвайки [C1C4im
+][Tf2N

−] и CHCl3 като разтворители: LnL3S. 

Стойностите на logD на La(III), използващи ЙТ фаза със сместа HPMTFBPS5, са нанесени като 

функция от рН на водната фаза и концентрацията [HL] или [S].A10 Тези графики са показани на 

Фиг. 27. Равновесна константа KL,S за La(III), получена с комбинацията HPMTFBPS5, използваща 

ЙТ, е приблизително с 2 порядъка по-висока от тази, получена при използване на CHCl3 като 

разтворител (виж Таблица 36). 
 

Фигура 27 (9.14). LogDL,S от pH за екстракция на La(III) с HL–S5 при [S]=710-4 mol∙dm-3 в ЙТ. LogDL,S от log[HL] за 

екстракция на La(III) при [S]=710-4 mol∙dm-3 и pH=2.50. LogDL,S от log[S] за екстракция на La(III) при [HL]=310-3 

mol∙dm-3 и pH=2.60 

 
 Въпреки това, 3-метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (HL) използван 

самостоятелно, както и S5 съединението са изключително ефективни екстрагенти в ЙТ. Общата 

синергентна способност обаче на сместа HLS5 в ЙТ, макар и забележим ефект да се наблюдава, 

не е толкова добра в [C1C4im
+][Tf2N

−], колкото е в CHCl3.
A10 Полученият SC в CHCl3 и в 

[C1C4im
+][Tf2N

−] е съответно 3.13 и 2.52. Така че за тази система от лиганди се наблюдава умерено 

намаляване на синергизма в ЙТ. 

  За да се оцени възможността за разделяне на La и Eu, както и за оценка на селективността 

на съответните екстракционни системи в [C1C4im
+][Tf2N

−], коефициентите на разделяне между тях 

бяха изчислени и представени в Таблица 38. 

 
Таблица 38 (9.9). Стойности на коефициентите на разделяне за Eu/La двойката при използването на различни 

системиA10 

система Eu/La разтворител система Eu/La разтворител 

HL 2.4 IL HL–S6 1.0 IL 

S5 0.4 IL HL 5.8 CHCl3 

S6 1.2 IL HL–S5 20.8 CHCl3 

HL–S5 1.4 IL HL–S6 18.2 CHCl3 
 
 По отношение на стойностите на SF, получени с 3-метил-1-фенил-4-(4-

трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (HL), стойността в хлороформ е много по-висока, 

отколкото в [C1C4im
+][Tf2N

−]. В случай на синергентни смеси HPMTFBPS5 или HPMTFBPS6 се 

забелязва поразителният ефект на ЙТ, тъй като стойностите на SF намаляват съществено в тази 

течна среда, като са близо до единица, което показва почти незначителна ефективност на разделяне 

и неблагоприятен ефект от смесването на екстрагента с оглед на селективното извличане в 
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[C1C4im
+][Tf2N

−] среда. Следователно, ЙТ увеличават значително екстракционните способности, 

като подобряват екстракционните характеристики на всяко съединение, но по този начин те 

логично са склонни да изравнят факторите на разделяне. 

Данните, получени от експерименталните изследвания за екстракция на La(III) йон в CHCl3 

и [C1C4im
+][Tf2N

−] среда с две синергентни смеси (HPMTFBP−S5 и HPPMBP−S1A11), са 

представени в Таблица 39. Като цяло заместването на –CF3 група (logKL= –3.24) в молекулата на 

ацилпиразолон с –C6H5 група намалява ефективността на екстракция (logKL= –6.31) на La(III) и 

това увеличение с около три порядъка е почти сходно и за петте изследвани лантаноиди, когато 

CHCl3 се прилага като разтворител. Тази голяма количествена разлика се получава с идентичен 

екстракционен механизъм, т.е. участието на четири лигандни единици, три се депротонират, за да 

се осигури баланс на заряда. За HL стойностите на logKL са приблизително 1.60, 1.70 и 2.0 

логаритмични единици по-ниски от тези, получени с 3-метил-4-(4-метилбензоил)-1-фенил-

пиразол-5-он (HPMMBP, pKa=4.02), 3-метил-4-бензоил-1-фенил-пиразол-5-он (HP, pKa=3,92) и 3-

метил-1-фенил-4-(4-трифлуорометилбензоил)-пиразол-5-он (HPMFBP, pKa=3.52) съответно. 

Заместването на водороден атом в молекулата на ацилпиразолон с фенил (С6Н5−) група намалява 

ефективността на екстракция в сравнение със случая, когато НР се използва като хелатиращ 

екстрагент. Очевидно в разтворител хлороформ поведението на екстракция на лантаноид е 

значително повлияно от заместителите в съединението 4-ацилпиразолон. 

Таблица 39 (9.10). Сравнение на CHCl3 и [C1C4im+][Tf2N−], когато смеси от HPPMBP−S1 и HPMTFBP−S5 са 

използвани за екстракция на La(III), Cl ̶  средаA11  

система CHCl3 [C1C4im+][Tf2N̶] 
 log KL logKLS SC log KL log KS log KLS SC 

HPPMBP−S1 -6.21 -1.27 3.54 -2.16 3.38 3.44 2.45 
HPMTFBP−S5 -3.24 1.22 3.13 -2.33 3.30 3.34 2.52 

 
Може да са направи оценка, че ектракционното поведение е много различно в среда 

на ЙТ и може да се обсъжда по три допълващи се линии. Първо, както вече е получено в 

много случаи с различни видове лиганди, заместването на CHCl3 с йонна течност води до 

впечатляващо увеличение на индивидуалните екстракционни възможности: дадена концентрация 

на лиганд води до „драматично“ повишено съотношение на разпределение (D) в ЙТ в сравнение с 

CHCl3.
63,64 Този експериментален факт се изразява и в стойностите на logK. Стойността на KL на 

La(III) са приблизително четири порядъка по-големи от тези в CHCl3 (Таблица 39). Следователно 

увеличената екстракция, предизвикана от смяната на разтворителя, е далеч над това, което може 

да се очаква от структурните промени в съединенията от групата на пиразолоните. Механизмът на 

течно-течна екстракция на лантаноид включва три HL единици (LnL3) вместо четири в хлороформ 

(LnL3·HL). В обема на ЙТ трябва да се отбележи, че каликсареновите молекули се подчиняват на 

същия реакционен механизъм, отново с участието на една единица от лиганда. На второ място, 

независимо от горе казаното, най-забележителната разлика между експериментите за екстракция 

в CHCl3 и [C1C4im
+][Tf2N

−] е фактът, че химичната природа на въведената група (−CF3 или −C6H5) 

има много ограничен ефект върху стойността на logKL в ЙТ: -2.20 (HPPMBP) или -2.33 (HPMTFBP) 

(Таблица 35 и 37). От друга страна, неутралните каликсарен съединения S1 и S5 също имат доста 

сходни екстракционни способности в среда от [C1C4im
+][Tf2N

−] (стойности на logKS, съответно 

3.38 и 3.30). Трето, що се отнася до синергентните ефекти в ЙТ среда, двете сравнявани 

синергентни системи (HPPMBP−S1, SC: 2.45; HPMTFBP−S5, SC: 2.52) показват почти еднаква 

ефективност (синергизъм). Междувременно SCs в [C1C4im
+][Tf2N

−] среда са малко по-ниски от 

еквивалентните данни в CHCl3 (виж Таблица 39). Намаляването на стойностите на SCs при 

преминаване от CHCl3 към [C1C4im
+][Tf2N

−] може да се дължи на два фактора: наблюдавани вече 

големи стойности на отделните ефективности на извличане и лекотата на разтваряне на 

комплексите в ЙТ фаза, което прави неутралните лиганди да не са задължителни за прехвърлянето 

на метал във фаза ЙТ. Въпреки че увеличението, наблюдавано по време на синергентна екстракция 

в ЙТ среда да не е толково добро, колкото в хлороформ, ефективността на извличане чрез 

синергентни двойки (кисела/неутрална) в ЙТ е далеч над тази в CHCl3. Тъй като това увеличение 

се дължи единствено на ЙТ, този клас съединения очевидно напредва в търсенето на по-добри 

екстракционни системи за извличане на метали, въз основа както на ефективност, защото 
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екстракционните добиви могат значително да се повишат,  така и на екологичните критерии. Въз 

основа на казаното, употребата на органични разтворители може да се разглежда донякъде като 

неефективно, и същевременно оказващо негативно влияние околната среда. 

Сравнението на данните за SFs в изследванията до тук показа съществено предимство и то 

е, че селективността и не само екстрахируемостта отново са по-добри в среда на ЙТ (виж Таблица 

38). Обикновено (т.е. органични разтворители) разделянето на метали е по-лошо с увеличаване на 

екстрахируемостта. Като съществен принос на проведените изследвания, които са в съответствие 

с поставените задачи, се открояват още: а) Смяната на органичен разтворител с ЙТ показва, че по-

добри резултати в йонна среда могат да бъдат постигнати чрез използване на тези съединения, 

които вече осигуряват задоволителна ефективност на екстракция на метални йони в органичните 

разтворители; б) Моделът на синергизъм установен в органични разтворители не е характерен за 

ЙТ среди (виж раздел 1.3).3 С други думи не е задължително да се формира първо хелат, да има 

координирани водни молекули, които да бъдат изместени от синергистта, и последния да е по-

слабо координиран от хелатния екстрагент; в) Установеният синергизъм в ЙТ среда е доста по-

слабо изразен и не толкова ефектен колкото е в органична. Недостатъците на ЙТ, в сравнение с 

органичните разтворители са високата им цена, разтворимостта във вода, по-вискозни са, а в някои 

случаи данните говорят за невъзможността да бъдат идентифицирани комплексите, които се 

образуват в резултат на процеса. Но, да отбележим забележителното свойство на ЙТ, че тяхната 

структура може да бъде “фино настроена” чрез подбор на йоните (катиони/аниони) и добавяне на 

групи, като по този начин екстракционната системата може да се “настрои” за селективно 

взаимодействие с определени метали.   

10. Експериментално изследване: неутрални фосфорорганични лиганди като молекулна 

лаборатория за едновременно откриване на Ag(I) йониA17 

10.1. Въведение  

10.2. Изследване на екстракцията и разделянето на Ag(I) йон  

На първо място, екстракционното поведение на Ag(I) йон се проверява в системите със 

CMPO лиганд в разтворител CHCl3 и в ЙТ, [C1C4im
+][Tf2N

−] за сравнителни цели, за да се регулира 

подходящата киселинност на водната фаза за по-нататъшни изследвания. В случая с CHCl3, ~ 50% 

от Ag(I) се екстрахира чрез CMPO лиганд при рН около 4. За разлика от това, в средата от ЙТ 

лигандът CMPO показва малко нисък афинитет на екстракция за този йон, не само при ниски 

концентрации на NO3
− (10-4 − 10-2), дори при 1 mol∙dm-3 HNO3 е близо до нула. На второ място, 

екстракцията на Ag(I) с поредица от четири фосфинови оксида, както и фосфор-съдържащ 

каликс[4]арен лиганди при различни концентрации е изследвана в CHCl3, Фиг. 28. Това 

изследоване е проведено при еднакви оптимални условия за всичките пет системи, включващи 

едно неутрално съединение триоктилфосфин оксид (TOPO), трибутилфосфин оксид (TBPO), 

трифенилфосфин оксид (TPPO), както и с CMPO или каликс[4]арен (S1), т.е. киселинността на 

водните разтвори е 110-4 mol∙dm-3 HNO3. В този контекст ефектът на аниона във водна фаза 

(напр. NO3
−) върху екстракцията на йон Ag(I) може да бъде незначителен при ниска концентрация 

на киселина с оглед избягване на възможното конкурентно извличане между сребро и азотна 

киселина. Сравнението на стойностите на logD, получени за извличане на Ag(I) с изследваните пет 

молекулни системи, показва, че стабилността на образуваните комплекси, включващи молекула 

каликсарен, е по-висока от тези, притежаващи една P=O функционална група. Освен това 

промяната на неутралния лиганд причинява значително намаляване на стойностите на logD в реда 

CMPO>TOPO>TPPO>TBPO, което е в съответствие с тяхната основност.50,51 Както е показано на 

Фиг. 28, за изследваните молекулни системи са получени близки до линейни зависимости между 

logD и log[L] с наклон близо до единица ((0.67-1.35) ± (0.09-0.16)). Следователно една молекула 

от серията на фосфорорганичния лиганд е необходима за извличане на един Ag(I) йон, което 

показва, че 1 : 1 комплекси се образуват в молекулната органична фаза CHCl3чрез екстракция на 

йонна двойка, придружена от противойони, NO3
−. Известно е, че за да се получи екстракция на 

неутрален комплекс/йонна двойка, анионът във водната фаза трябва да се прехвърли в органичната 

фаза. Следователно, възможният механизъм на екстракция в среда, CHCl3, може да бъде описан с 

уравнението:  
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Ag+
(aq) + L(o) + NO3

−
(aq) ⇌ Ag·L·NO3(o)   (10.1) 

 

Фигура 28 (10.1). LogD за Ag(I) от log[L] в CHCl3: [Ag+]in = 2.510-4 mol∙dm-3 в 110-4 mol∙dm-3 HNO3  

Освен това, течно-течната екстракция на Ag(I) е изследвана и в чиста водна фаза (S1, 

CMPO, TOPO) или при киселинност 110-4 mol∙dm-3 HNO3 (TPPO и TBPO) в ЙТ, [C1C4im
+][Tf2N

−], 

при различни концентрации на изследваните лиганди (Фиг. 29).  

 

Фигура  29 (10.2). LogD за Ag(I) от log[L] в [C1C4im+][Tf2N−]: [Ag+]in = 2.510-4 mol∙dm-3 в чиста вода или в 110-4 

mol∙dm-3 HNO3 за пробите, съдържащи TBPO и TPPO лиганди  

От друга страна, стехиометрията на извлечените комплекси също е потвърдена, че е почти 

1 : 1, както е показано на Фиг. 29. Всички изследвани зависимости на logD от log[L] са получени с 

наклон, близък до единица. Експерименталните данни показват, че реакционният механизъм е 

подобен на конвенционалния разтворител (съотношение 1 : 1, уравнение 10.1), но с това протича 

екстракция с катионообмен, както е изразено в следното уравнение (10.2):    

Ag+
(aq) + L(o) + [C1C4im

+](o) ⇌ Ag·L+
(o) + [C1C4im

+](aq)  (10.2) 

Освен това, за да се оцени селективността на Ag(I) йон, конкурентно извличане на 22 

метални йона, представители на s-, p-, d- и f-елементи, с помощта на CMPO или каликс[4]арен 

лиганди, разредени в CHCl3 или две ЙТ, също беше проведена (Таблица 40). Приложеният по-

хидрофобен имидазолиев катион от неговия 1-бутилов хомолог има висока изразена селективност 

за йони на токсични тежки метали като Hg2+, Pb2+, Bi3+, както и за d-йон, Ag(I). Стабилна и много 

добра екстракционна способност на среброто се наблюдава във всички изследвани екстракционни 

системи, ~ 23%, което показва, че няма влияние от страна на лиганди, разтворител и наличието на 

други метални частици във водния разтвор. От друга страна, изключително лошо извличане се 

забелязва при най-лекия метален йон Li+, ˂ 10%.  Около 12% е изчисленото извличане за тежкия 

алкалоземен елемент, Ba2+, произведен от системата каликс[4] арена/[C1C8im
+][Tf2N

−], като в 

същото време другите системи обикновено са неефективни за отстраняването му. Живакът се 

извлича изключително добре, особено когато хлороформът се замени с двете ЙТ: ефективността 

на извличане се увеличава приблизително два пъти. От друга страна, Fe(III) йонът се извлича почти 

напълно с молекулата на каликсарен, разтворена в ЙТ, докато в CHCl3 екстракцията намалява до 

близо 16%. Като цяло използваните екстракционни системи водят до повишено извличане на 

тежкия р-йон, Bi3+, като картината е по-добра в йонна среда (≥ 90%) в сравнение с CHCl3. 
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Молекулата CMPO, разтворена в ЙТ [C1C4im
+][Tf2N

−], води до 100% екстракция на лантаноиди 

(Ln), в сравнение с приблизително 5-6% постигната ефикасност, като се използва хлороформ като 

органична среда. Като цяло, дори с редкоземни елементи, е вярно, че [C1C8im
+][Tf2N

−]  е по-лош 

разтворител от неговия хомолог, но само в случаите, когато CMPO е бил използван като лиганд. 

Този ефект е по-слабо изразен в присъствието на молекула каликсарен: разликата между двете ЙТ 

е незначителна. В заключение, фосфор-съдържащият каликс[4]арен е изключително ефективен 

реагент, подходящ за катиони на тежки метали, като Ln3+, Bi3+, Fe3+, Pb2+, Hg2+, и разбира се, Ag+. 

Освен това, йони Ag(I) са показали най-доброто екстракционно поведение в сравнение с другите 

йони в степен на окисление + 1. Например, Na+ и K+ имат практически еднакви екстракционни 

характеристики в системата CMPO/CHCl3, но в ЙТ те се различават значително в полза на 

натриевите йони. 

Следва да се отбележи, че коефициентите на разделяне (SF) на различни комбинации от метални 

йонни двойки (тежък/лек), екстрахирани със система CMPO/[C1C4im
+][Tf2N

−], са изчислени и 

представени.А17 Очевидно е, че Ag(I) йонът показва отлична селективност в двойка с Li+, Sr2+, Cr3+, 

Pb2+, Bi3+ и всички тествани лантаноиди, а по-слабо изразено разделяне се забелязва с Ba2+. Втората 

специфична характеристика за йон Ag(I) е, че изчислените SF с други d-елементи (с изключение 

на Cr3+) като Fe3+, Co2+, Ni2+ и Cu2+ са по-ниски и относително еднакви от около 1. Като 

илюстрация, изчислените SF за двойките сред s- и d-катиони, като Eu/Li, Eu/Sr, Eu/Ni и Eu/Ag 

двойка са 1105, ~7104, ~7103 и ~5103, съответно. Независимо от това се оказва че, 

селективността вътре в 4f-серията е незначителна (например Lu/La ~ 610-3), както и с по-тежките 

метали от Lns, както и Hg, Tl, Pb или Bi (напр. SFLu/Tl ~ 810-3). 

 
Таблица 40 (10.1). Конкурентнта екстракция на различни Mn+ йони със  [CMPO]=110-2 mol∙dm-3 или кликс[4]арен, 

(S1)]=310-3 mol∙dm-3, разтворени в CHCl3 и две ЙТ [C1C4im+] или [C1C8im+][Tf2N−]: 1:1 v/v екстракцияA17 

Mn+ [Mn+]in 

mg/dm3 

 Екстракция, %     

  CMPO/CHCl3 S1/CHCl3 CMPO/IL4 S1/IL4 IL8 CMPO/IL8 S1/IL8 

Li+ 0.871±0.009 10.22 8.95 1.03 3.09 4.36 6.32 6.54 

Na+ 2.671±0.008 18.60 - 15.53 - 13.74 28.45 - 

K+ 4.069±0.008 19.24 8.08 10.49 8.57 6.2 - - 

Ag+ 14.12±0.02 28.47 25.35 20.67 22.94 21.53 24.50 22.37 

Tl+ 13.37±0.05 9.72 3.51 4.18 10.17 5.61 9.57 1.34 

Mg2+ 2.043±0.002 4.40 - 9.98 3.86 - 7.68 - 

Ca2+ 3.365±0.006 0.47 - 9.27 0.92 - 61.45 - 

Sr2+ 7.650±0.002 9.41 3.92 1.69 5.35 2.35 5.88 2.22 

Ba2+ 11.55±0.01 4.33 4.06 0.52 4.33 2.25 5.36 11.95 

Co2+ 4.673±0.002 2.50 1.32 41.02 2.42 2.22 9.18 2.48 

Cu2+ 4.921±0.006 2.70 1.62 27.25 3 1.26 7.27 2.15 

Ni2+ 3.712±0.010 - - 16.0 2.88 2.55 6.38 3.50 

Hg2+ 34.92±0.04 19.64 24.19 47.02 38.28 53.03 44.64 42.09 

Pb2+ 16.98±0.09 8.83 4.06 67.16 91.54 16.07 21.02 57.92 

Al3+ 4.871±0.008 6.05 2.83 59.14 38.14 - 42.55 24.90 

Bi3+ 10.26±0.07 27.10 57.96 96.47 95.42 47.96 87.35 90.67 

Fe3+ 4.398±0.004 8.29 16.09 43.47 99.11 4.84 11.14 100 

Cr3+ 3.035±0.002 3.36 2.10 0.39 2.83 2.21 5.86 3.36 

La3+ 8.896±0.01 5.55 4.49 100 39.06 - 60.66 27.30 

Ce3+ 12.13±0.02 6.92 29.95 100 57.38 - 73.34 43.56 

Eu3+ 12.79±0.03 6.95 5.47 100 76.70 - 49.15 62.58 

Lu3+ 12.54±0.01 4.86 4.94 83.76 98.52 - 10.23 97.07 

Забележка: Екстракционите стойности (%) представляват средната стойност от три измервания с отклонение, по-

малко от 5%.  

 

10.3. Изследване на екстракционния механизъм на комплексообразуване на Ag(I) йон с фосфор-

съдържащи лиганди  

10.4. Общи бележки  

Системите за извличане на базата на фосфин оксиди или съдържащ фосфор каликс[4]арен 

бяха изследвани за Ag(I) йон в два вида разтворители, конвенционални и йонни. Следният ред на 
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способността за координация на лиганда беше установен CMPO>TOPO>TPPO>TBPO, който е в 

съответствие с тяхната основност. Въпреки това, каликсареновият лиганд, разтворен в двата 

разтворителя, е в състояние да извлече сребърни йони много по-ефективно от случаите, когато се 

прилагат фосфин оксиди с ясно изразено предимство за ЙТ среди, разбира се. Демонстрират се 

два реакционни механизма в органичната фаза, режим на екстракция с йонна двойка в CHCl3 и 

схема на катионообмен, при която металният йон се екстрахира за катионната съставка на ЙТ, 

[C1C4im
+]. Крайни заключения, подчертаващи ролята на разтворителя, молекулен или йонен, в 

процесите на комплексообразуване и селективност, включващи лиганди с Р=О донорна група и 

различни метални s-, p-, d- и f-катиони са направени. Йоните Ag(I) са показали най-доброто 

екстракционно поведение в сравнение с другите йони в степен на окисление + 1. Всъщност 

производното на каликс[4]арен с четири P=O групи показва силно подобрена екстракция, както и 

изразена способност за разделяне на лантаноиди в йонно-течна среда. Органичните фази след 

екстракцията на Ag(I) са изследвани на микромащабно ниво, като се получи фина мицелна 

структура, без подобен пример, описан в литературата преди това. Следователно познаването на 

макромолекулната организация е от решаващо значение за разбирането на механизма на течно-

течна екстракция. 

 

11. Експериментално изследване: синергентен и антисинергентен ефект при екстракция на 

Gd(III) йон в йонни течностиA18  

Представено е изследване на течно-течностна екстракция на Gd(III) йон с поредица от фосфор-

съдържащи каликс[4]арени по добре познатия метод за анализ на наклона и определяне на 

параметрите на процеса, използвайки три йонни течности ([C1Cnim
+ ]/[C1C4pyr+][Tf2N

−], n = 4, 10) 

като разтворители. Екстракцията на Gd(III) йони с хелатиращо съединение, 4-бензоил-3-фенил-5-

изоксазолон (HPBI) също е изследвана, плюс различни синергентни системи. Очевидно стратегия, 

наречена „преорганизация“, при която множество атрактивни координиращи групи са 

интегрирани в платформа, базирана на триизмерна структура, може да подобри ефективността на 

разделяне на металните йони и вероятно може да изпълни предпочитанието за 3D координация на 

f-елементите. Полученият модел на ефективност с трите молекули каликсарен е следният: 

S5>S1>S6. Структурният мотив две P=O и две OH групи естествено води и до най-висока, очаквана 

симетрия, наблюдавана в EPR спектъра на Gd3+−S6 комплекс. Всъщност от получените 

екстракционни данни може да се обобщи, че двата лиганда с различна химична природа показват 

еднаква екстракционна ефективност S1≈HPBI, разтворени в ЙТ, което донякъде противоречи на 

високата ефективност, характерна за този мощен хелатен агент. Доказано е подобрено извличане 

(синергизъм) и пълното му унищожаване чрез добавяне на излишък от двата лиганда. Показано е, 

че този антисинергентен ефект е по-голям от отрицателния ефект поради химическата природа на 

катиона на ЙТ, свързан с водното съдържание в органичната фаза. Например, съотношението на 

концентрация на лиганд в сместа е изключително важно (Mn+/HL/S), както за увеличаване на 

степента на ефективност на екстракция, така и за предотвратяване на разрушаването на 

синергизма. Настъпва намаляване на процеса на екстракция, всъщност синергизмът не се 

наблюдава над определена, много ниска концентрация на лиганда в сравнение с молекулните 

системи. Нещо повече, ролята на излишъка на лиганда е взаимозаменяема; синергизмът, изграден 

от един лиганд, може да бъде анулиран от друг лиганд. Синергентният ефект в ЙТ среда, 

[C1C10im
+][Tf2N

−] се оценява и обсъжда допълнително. Органичните екстракти се изследват чрез 

EPR и 31P ЯМР подходи, за да се види катионната координация и модела на свързване на лигандите 

в органичната фаза. Направени са заключения, подчертаващи ролята на йонния разтворител в 

процесите на комплексообразуване и селективност с използване на по-силния хелатиращ агент 

HPBI за различни метални s-, p-, d- и f-катиони. Като цяло, увеличение на екстракцията се 

наблюдава само за 4f-блокови йони в следния установен ред: [C1C4im
+] < [C1C4py+] < [C1C10im

+]. 
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12. Най-важните научни изводи в дисертацията 

 От проведената експериментална работа могат да се направят следните изводи: 

1. Възможното взаимодействие между няколко екстрагентни смеси, приблизително десет, както и 

между едно хелатиращо съединение (HPMTFBP) и ЙТ ([C1C4im
+][Tf2N

−]) беше изследвано за 

първи път. В обобщение, данните от проведения ЯМР дават индикация, че триалкилфосфиновите 

оксиди (TOPO и TBPO) образуват силни Н-връзки с 4-(4-флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-

пиразол-5-он в органичната фаза, докато в случай, когато са въвeдени TPPO и TBP в системата, 

тези взаимодействия са незначителни. Необходимо е да се отбележи сравнението между системи 

с различни каликсарени, което позволява да се предположи, че свободните ОН групи от 

съединения S5 и S6 участват във взаимодействията с пиразолоновата хелатираща структура, 

докато фосфиноилови P=O единици не участват. В допълнение, взаимодействията до голяма 

степен не зависят от заместителя на пиразолоновата ароилова група. 

 

2. При екстракцията на лантаноиди с 4-бензоил-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он (HP) съединението 

е установено наличието на автосинергизъм, което води до образуването на адукти от типа LnP3∙HP. 

Образуването на самоадукти LnL3·HL, включително една протонирана молекула, когато се 

използват различни 4-ацилпиразолони (HP, HPMFBP, HPMMBP, HPMTFBP, HPPMBP) като 

хелатни екстрагенти, е установено в почти всички изследвани случаи в конвенционални 

разтворители. Докато с HTTA и HPBI лиганди, като цяло типични хелати са установени да се 

формират в органичната фаза: LnL3.  

3. Установено е, че SF намаляват в порядъка HTTA>HP>HPBI, докато екстракцията на лантаноиди 

се увеличава в следния противоположен ред HTTA<HP<HPBI. Данните показват, че стойностите 

на logKI са по-високи (до 8 пъти) от тези, получени за екстракцията на металите от 4f-серията с 

теноилтрифлуороацетон (HTTA), както и приблизително 4 пъти по-високи в сравнение с 4-

бензоил-3-метил-1-фенил-5-пиразолон (HP), използван като хелатен екстрагент. Може да се 

заключи, че стойностите на равновесните константни се увеличават с намаляване на стойността 

на pKa. Като цяло селективността става по-трудна с увеличаване на екстрахируемостта, а също 

селективността намалява с увеличаване на киселинността на екстрагента. Всъщност, за някои 

специфични разделения на метали смесената система би била от полза, докато за повечето 

конвенционалната технология, използваща единични екстрагенти, е по-икономична вероятна 

схема. 

4. Заместването на –CF3 група (logKL = –3.24 (HPMTFBP)) в молекулата на ацилпиразолон с –C6H5 

функционална група намалява ефективността на екстракция (logKL = –6.31 (HPPMBP)) на La(III) 

йон и това увеличение от около три порядъка е почти сходно и за петте изследвани лантаноиди, 

когато CHCl3 се прилага като разтворител. Тази голяма количествена разлика се получава при 

идентичен екстракционен механизъм, т.е. включването на четири лигандни единици, три се 

депротонират, за да се осигури баланс на заряда, LnL3·HL. За HPPMBP съединение стойностите 

на logKL са приблизително 1.60, 1.70 и 2.0 логаритмични единици по-ниски от тези, получени 

съответно с HPMMBP (pKa = 4.02), HP (pKa =3.92) и HPMFBP (pKa = 3.52). Следователно, 

заместването на водороден атом в четвърта позиция на бензоилната част в молекулата на 

ацилпиразолон с фенилова (С6Н5-) група намалява ефективността на екстракция в сравнение със 

случая, когато НР се използва като хелатен екстрагент. Очевидно в хлороформ поведението на 

екстракция на лантаноид е значително повлияно от заместителите на 4-ацилпиразолон. Опитът да 

се произведе по-селективен екстрагент за толкова химично подобни елементи като лантаноиди не 

е лесна задача и резултатите показват добри индикации за следващото поколение селективни 

екстрагенти, които да работят в конвенционални разтворители.  

5. Синергентната екстракция на лантаноидни йони (La3+, Nd3+, Eu3+,  Ho3+ и Lu3+) е изследвана с 14 

нови системи, включващи различни хелатообразуващи агенти и каликсарени в ролята на 

синергентни агенти, главно в CHCl3. Поведението на цялата 4f-серия (без Pm) беше изследвано с 

три синергентни екстракционни системи. Установено е, че съставът на екстрахирания комплекс в 

органичната фаза е LnL3·S в почти всички случаи. Следователно, комплекси от типа LnL3·S с 
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координационно число вероятно 10 (L– е бидентатен, а S е четиридентатен лиганд) са 

екстрахирани. Образуването на адукт (1 : 3 : 2) LnL3∙2S обаче се установява по време на 

екстракцията на Ln(III) йони с HTTA или HPBI в комбинация с р-трет-бутилкаликс[4]арен, като 

синергентен агент (S1), както и със смес HTTA−S7.  

6. Поведението на цялата 4f-серия (без Pm) е изследвано с приблизително три синергентни 

екстракционни системи. Едно от най-важните предимства и значителен научен принос в 

изследването е, че са разгледани металите и поведението на цялата серия 4f, докато повечето от 

изследванията в областта са ограничени до представителите на тези метали. Изследователските 

проучвания, обхващащи цялата група лантаноиди до 2013 г., са изключително редки, ≤ 10. 

Известно е, че химичните свойства на лантаноидите са много сходни, така че подробното 

задълбочено познаване на техните незначителни различия е важно за тяхното извличане и 

разделяне. 

7. Синтезирани са смесени твърди комплекси (Eu3+, Gd3+) със седем различни лигандни състава, 

което обикновено води до съотношение 1 : 3 : 1 (Ln3+:HL:S) в пет случая, дори и алтернативни 

структури като EuP2·S1, [Eu(TTA)2S1]+Cl−, както и [Eu(PBI)2S1]+Cl−, също бяха получени. 

Независимо от това, понякога има разлика в установените 4f-комплекси, получени по време на 

течно-течната екстракция, и тези, синтезирани в твърдо състояние. Нещо повече, комплекси, 

включващи две координирани молекули синергист, също не са получени в твърдо състояние. От 

друга страна, не се наблюдава промяна в симетрията на лиганд S при комплексообразуването, 

което показва равномерно взаимодействие на всички четири Р=О или С=О групи с Ln3+ йон. Въз 

основа на експериментали данни беше предложена и нова структура на комплекса на Eu3+ само с 

HTTA съединението: [[Eu(L)2(C2H5OH)4]
+Cl−. 

8. Видът на използвания органичен разтворител има само изразен качествен ефект върху 

ефективността на екстракция на 4f-йони. Следният ред е установен с хелатни лиганди, използвани 

самостоятелно: CHCl3<C6H6<C2H4Cl2<CCl4<C6H12. Изследването на ефекта на разтворителя върху 

синергентната екстракция с една комбинация от лиганди (4-бензоил-3-фенил-5-изоксазолон и 

трет-бутилкаликс[4]арен тетракис (N,N-диметилацетамид)) показа, че за даден метал 

увеличението е почти в същия ред: CHCl3<C2H4Cl2<C6H6<CCl4. Синергентния ефект силно зависи 

от избора на разтворител, както и ефективното разделяне на метали. Установено е, че 

коефициентите на разделяне за по-леки лантаноидни двойки намаляват, когато CCl4 се използва 

като органична среда, докато екстракцията на лантаноид е много по-ефективна с точно този 

разтворител. 

9. Сред осемте изследвани молекули каликсарени, най-високите стойности на logKL.S са получени 

с фосфор-съдържащ р-трет-бутилкаликс[4]арен, използван като синергентен агент, последван от 

молекули с амидни и естерни функционални групи, прикрепени към долния край на структурата. 

Всъщност 5,11,17,23-трет-октил-25,26,27,28-тетракис(диметилфосфиноилметокси) 

каликс[4]арен е значително по-добър съекстрагент за тривалентни лантаноиди от пара-трет-

бутилкаликс[4]арена, въпреки че четирите координиращи функции са еднакви в двете молекули. 

Освен това, увеличаването на броя на фенолните единици от 4 на 8 в молекулната структура на р-

трет-октил-каликс[n]арен, притежаващ същия координационен мотив, не причинява 

сравнително, правилно изменение в ефективността на извличане, тъй като установеният ред е 8 <4 

<6. 

10. Равновесните екстракционни константи (logKL и logKL.S) се увеличават с увеличаване на 

атомния номер на металите, както се очаква от намаляването на йонните им радиуси от La до Lu 

поради лантаноидното свиване. С увеличаване на атомния номер, йонните радиуси намаляват при 

постоянен заряд и следователно плътността на заряда се увеличава и образуването на 

екстрахиращия се комплекс се благоприятства за по-тежките лантаноиди. По този начин се 

наблюдава повишаване на ефективността на извличане от La до Lu. Освен това бяха получени и 

зависимости, наподобяващи „наклонено W“ (logKL/logKL,S vs. L). Наблюдаваните тенденции в 

получените данни са повече или по-малко систематично свързани с намаляването на катионните 

радиуси с увеличаване на атомния номер.  
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11. Всички смесени екстракционни системи, тествани в научните изследвания, показват 

значителен синергентен ефект, създаден от каликсарен, който може да достигне до 106 (HTTA−S7), 

но в повечето случаи надвишава 102. Следователно, антагонизъм не е открит с приложените 

комбинации с участието на конвенционални органични разтворители.  

12. Синергентното увеличение (синергизъм), установено в системата HPPMBP−S1, е по-високо от 

това, установено в изследвания, свързани с екстракцията на лантаноиди в традиционни 

разтворители с хелатни екстрагенти с ацилпиразолон с различни заместители в пара-позиция (–F, 

–CH3, –CF3). Следователно, сравнително по-слабият, хелатен екстрагент, води до по-висок 

синергизъм.  

13. Синергентните системи, при използването на които екстракционните константи (logK) са най-

големи, осигуряват по-малка селективност (по-малко възможности за разделяне) на лантаноиди. 

Леките лантаноиди имат по-висок коефициент на разделяне от тежките лантаноиди за всички 

приложени комбинации от екстрагенти и разтворители.  

14. Синергентната екстракция на тривалентни лантаноиди (La, Nd, Eu, Ho и Lu) с 4-(4-

флуоробензоил)-3-метил-1-фенил-пиразол-5-он (HPMFBP) в комбинация с едно от трите 

съединения триоктилфосфин оксид (TOPO), трибутилфосфин оксид (TBPO), трифенилфосфин 

оксид (TPPO), както и с трибутилфосфат (TBP) също бе изследвана. Въз основа на данните от 

анализа посредством метода на наклона беше предложено образуването на следните два типа 

смесени адукти: LnL3·S (S: TBPO) и LnL3·2S (S: TOPO, TPPO, TBP). Промяната на синергиста 

причинява значително повишаване на стойностите на KL,S в реда TBP<TBPO<TPPO<TOPO. 

Добавянето на синергист, S, към хелатния екстрагент подобрява ефективността на екстракция на 

Ln(III) йони и води до доста големи синергентни ефекти до 106. Сред използваните синергентните 

добавки TOPO е най-силният и най-липофилен екстрагент. 

15. Оказа се, че ЙТ фази от групата на имидазолиевите катиони извличат самостоятелно различни 

метални йони без нужда от екстрагент, но не и 4f-йони. Едно от предимствата на йоните течности 

в сравнение с традиционните органични разтворители се оценява като необходима по-ниска 

концентрация на екстрагентите, които трябва да бъдат разтворени в ЙТ, за да се получат еднакви 

стойности на D. Системите, използващи ЙТ като разтворител, доведоха до повишаване на 

екстрахируемата способност на Ln(III) йони над тази на референтната система с конвенционален 

разтворител, CHCl3. Например, стойността на KL за HPPMBP съединение е приблизително четири 

порядъка по-голяма от тази, изчислена в CHCl3. От друга страна, процесът на екстракция се 

провежда при по-ниски стойности на рН на водната фаза (при равновесие), когато се използва ЙТ 

в сравнение с CHCl3. Стойностите на logD намаляват в зависимост от n, т.е. с тенденция, следваща 

тази на хидрофобността на катионите на йонната течност: 4>6>8>10, използвайки хелатиращия 

лиганд HPMMBP. 

16. Във фазата на ЙТ само депротонираните части се свързват с металния център (LnL3: 

HPMTFBP, HPPMBP), дължащи се на промени в координационната сфера в среда от ЙТ в 

сравнение с CHCl3 (LnL3·HL), свързани с промени в свойствата на разтворителя. Най-

забележителната разлика между експериментите за екстракция при използване на CHCl3 и 

[C1C4im
+][Tf2N

−] е фактът, че природата на функционалната група (−CF3 или −C6H5) има 

много ограничен ефект върху стойността на logKL в ЙТ: -2.20 (HPPMBP) или -2.33 

(HPMTFBP). Когато обаче този клас лиганди (4-ацилпиразолони) се разтворят в 

[C1Cnim+][Tf2N
−], те екстрахират 4f-йони повече или по-малко по подобен начин, т.е. със 

сравнима ефективност за разлика от голямото различие, наблюдавано в конвенционалните 

органични разтворители. 

17. Основна новост е, че в някои системи, базирани на ЙТ, особено когато се използват два 

лиганда, повече от един екстракционен модел може да бъде реализиран при различни или 

идентични условия на екстракция. Този реакционен механизъм за извличане се нарича 

множествен. В системите за екстракция с ЙТ не само неутрални комплекси, но и положително или 

отрицателно заредени комплекси, могат да бъдат формирани в органичната фазата на ЙТ 

конкурентно (Ln(L)n(CMPO)(1+y)IL
2+). 
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18. Оценката на синергентните ефекти в ЙТ среда за двете изледвани системи (HPPMBP−S1, SC = 

2.45; HPMTFBP−S5, SC = 2.52) показва почти идентична ефективност, но SCs в [C1C4im
+][Tf2N

−] 

са малко по-ниски от еквивалентните данни в CHCl3 (3.54 и 3.13). Като цяло понижаването на 

стойностите на SC при преминаване от CHCl3 към [C1C4im
+][Tf2N

−] може да се обясни с два 

фактора: вече големи стойности на отделните ефективности на извличане и лекотата на разтваряне 

на комплексите в ЙТ фаза, което прави неутралните лиганди не задължително условие за 

прехвърлянето им във фаза ЙТ. Въпреки че синергизма в ЙТ среда не е толкова голям, колкото в 

хлороформ, ефективността на екстракция чрез синергентни двойки (кисел/неутрален лиганд) в ЙТ 

е далеч над тази в CHCl3. Освен това данните показват, че добавянето на молекула CMPO към 

различно заместени пиразолони причинява сравнително малък синергизъм в средата от ЙТ, т.е. 

стойностите са под един порядък. 

19. Следва да се отбележи, че участието на ЙТ увеличава значително екстракционните 

способности, като са много ефективни в подобряването на екстракционните характеристики на 

всяко съединение, но по този начин те логично са склонни да изравнят факторите на разделяне 

между металите. Въпреки това, сравнението на данните за факторите на разделяне показва, че 

селективността и не само екстрахируемостта отново са по-добри в ЙТ среда, прилагаща хелатен 

агент HPPMBP самостоятелно, отколкото в CHCl3.  

20. Доказано е, че синергизмът се реализира по-добре в киселинно-неутрална двойка, отколкото в 

неутрална-неутрална смес или комбинация с два β-дикетона, независимо от химичната природа на 

използваните разтворители, йонни или органични. Смяната на органичен разтворител с йонна 

течност показва, че по-добри резултати в йонна среда могат да бъдат постигнати чрез използване 

на тези съединения, които вече осигуряват задоволителна ефективност на екстракция на метални 

йони в органичните разтворители.   

21. Изследвана е течно-течната екстракция на Ag(I) йони с поредица от фосфинови оксиди и 

фосфор-съдържащ каликс[4]арен, използвайки CHCl3 и [C1C4im
+][Tf2N

−] като разтворители. 

Количествено се оценява ефектът на лиганда върху комплексообразуващите свойства на Ag(I): 

CMPO>TOPO>TPPO>TBPO. Демонстрирани са два реакционни механизма в органичната фаза, 

модел на екстракция с йонна двойка в CHCl3 и схема на катионообмен, при която металният йон 

се екстрахира за катионната съставка на ЙТ, [C1C4im
+]. Екстракти, съдържащи сребро, са 

изследвани чрез 1H, 31P NMR, както и СEM и TEM подходи, за да се проследи катионната 

координация и начина на свързване на лигандите, в разтвор на органична фаза, на микрониво: 

формират се  мицели от изследвания каликс[4]арен в процеса на екстракция на Ag(I). Подчертана 

е ролята на разтворителя, органичен или йонен, в процесите на комплексообразуване и 

селективност, включващи лиганди с Р=О донорна група и различни 22 метални s-, p-, d- и f-

катиони. Ag(I) йоните са показали най-доброто екстракционно поведение в сравнение с другите 

йони в степен на окисление + 1. 

22. Ефектът на синергизъм и пълното му разрушаване чрез добавяне на излишък от един от двата 

лиганда е демонстриран по време на екстракцията на Gd(III) йон с HPBI−S1(S5, S6) комбинации в 

ЙТ. Установени са емпирични зависимости за влиянието на отделните фактори върху 

екстракционната ефективност. Показано е, че този антисинергентен ефект е по-голям от 

отрицателния ефект, породен от химическата природа на катиона на ЙТ, свързан с водното 

съдържание в органичната фаза [C1C4im
+] или [C1C10im

+]. Съотношението на концентрацията на 

лигандите в сместа е изключително важно както за повишаване степента на ефективност на 

екстракция, така и за предотвратяване на разрушаването на синергизма. Наблюдава се намаляване 

на процеса на екстракция, всъщност синергизъм не може да се установи над определена, много по-

ниска концентрация на лиганда в сравнение с традиционните системи. Нещо повече, ролята на 

излишък на лиганда е взаимозаменяема; синергизмът, изграден от един лиганд, може да бъде 

разрушен от другият лиганд в сместа. 
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13. Основни научни приноси и новост в областта на течно-течната екстракция по темата на 

дисертацията 

1. Синергентната екстракция на лантаноидни йони е изследвана с 18 нови, неизучвани до този 

момент системи, включващи различни хелатиращи агенти и фосфорорганични лиганди, главно 

каликсарени в ролята им на синергентни агенти в органични разтворители. Поведението на цялата 

4f-серия (без Pm) е изследвано с три синергентни системи. Определени са параметрите на процеса 

на извличане, установени са синергентните коефициенти и коефициентите на разделяне за всички 

изследвани системи и са оценени въздействащите върху тях елементи. Разработена е концепция, 

как може да се използват макроциклични 3D молекули в ролята им на синергентен агент в 

екстракционните процеси, водеща до нови техники за разделяне и нови пътища за рециклиране на 

метали. 

2. Установен е механизма на процеса на екстракция във всички системи, определени са 

екстрахираните комплекси в органичната фаза, изчислени са стойностите на екстракционите 

равновесни константи. Това проучване показва, за пръв път, как да се използва взаимодействието 

между планарна молекула и триизмерна (3D) структура на синергентния лиганд в самостоятелно 

сглобена система за разделяне на метални йони и дава нови прозрения в дизайна на екстрагенти 

от следващо поколение за разделяне на лантаноиди.  

3. За пръв път са изследвани детайлно потенциалните взаимодействия в органичната фаза 

посредством ЯМР спектроскопия. Повишаването на синергентната екстракция на метални йони 

зависи от естеството и силата на възможното взаимодействие между двата лиганда, представени в 

органичната фаза, както и от взаимодействията разтворител-лиганд: не възниква взаимодействие, 

което да придизвика антисинергизъм. 

4. Синергентната екстракция на лантаноидни йони е изследвана за пръв път детайлно с десет 

смеси, включващи различни хелатни агенти и фосфорорганични лиганди, включително 

каликсарени в йонни течности. Определени са параметрите на процеса на екстракция, оценен е 

синергентният ефект и селективността в 4f-серията, и са идентифицирани факторите, от които се 

влияят. Установено е, че в някои синергентни системи, базирани на йонни течности, повече от 

един екстракционнен модел може да бъде реализиран, така нареченият множествен механизъм. 

5. Много малък синергентен ефект, от един до три порядъка, обикновено се установява в йонно-

течна среда, докато това увеличение е много по-голямо − до 108, когато се използват органични 

разтворители. За пръв път е установена и причината водеща до деструкция на синергизма в йонно-

течна среда. 
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