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ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ОХАРАКТЕРИЗУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ 

НІТРАТІВ ЛАНТАНОЇДІВ І ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ 

Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О. (м. Полтава) 

 

Комплексним системним дослідженням [1–10] взаємодії структурних 

компонентів у системах нітратів рідкісноземельних і ІА елементів періодичної 

системи – прекурсорів сучасних багатокомпонентних оксидних 

поліфункціональних матеріалів на їх основі – встановлено утворення цілого 

класу лужних координаційних нітратів лантаноїдів. Всі вони синтезовані в 

монокристалічному виді. Їхній склад, атомно-кристалічну будову, форми 

координаційних поліедрів Ln, типи координації лігандів, ряд їхніх властивостей 

досліджено з використанням комплексу фізико-хімічних методів: хімічним, 

рентгенофазовим, рентгеноструктурним, ІЧ-спектроскопічним, 

кристалооптичним, термографічним, ГДГ лазерного випромінювання. 

З’ясовані об’єктивні кристалохімічні закономірності будови цього типу 

сполук поглиблюють розуміння про: хімічні і фізичні властивості 

рідкісноземельних елементів, їх комплесоутворюючу здатність; можливість 

утворення й існування в аналогічних системах асоційованих нових фаз і їх 

стійкість; вплив природи лантаноїдів і лужних металів на структуру 
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комплексних аніонів і сполук у цілому; індивідуальність Ln комплексів; 

існування ізотипних за складом і структурою груп сполук за природними рядами 

лантаноїдів і лужних металів; роль NO3
--груп в стереохімії цього класу нітратів; 

роль води у формуванні найближчого оточення іонів 

Ln3+- комплексоутворювачів.  

Одержані дані є основою для виявлення, ідентифікації, контролю 

утворюваних фаз, визначення елементного складу і вмісту проб, проведення 

аналізу і порівняння фазового стану об’єктів у підготовчих стадіях перероблення 

в інноваційних технологіях з використанням нітратних попередників елементів 

різної електронної структури і різними комбінованими способами їх активації, 

встановлення технологічно-функціональних залежностей, керованого 

модифікування властивостей продуктів синтезу.  

На перспективність використання такого виду прекурсорів вказують 

існування достатньо представницького класу (понад 70) комплексних нітратів 

лантаноїдів, виявлення серед них ізотипних за складом і структурою груп сполук 

представників Y, La – Lu; Li – Cs, прояв комплексу цінних у технологічному 

відношенні притаманних їм властивостей:  

а) висока розчинність і сумісність з більшістю компонентів;  

б) достатньо широкий температурний діапазон існування комплексних 

нітратів;  

в) конгруентний характер перетворень більшості сполук Li+, Na+,  К+, Rb+, 

як у розчинах так і в розплавленому стані;  

г) виявлення високої активності їх реагуючими частинками (у 

малозакристалізованому стані), одержаних термолізом розчинника, до того ж 

нанорозмірів  та однорідними за величиною й морфологією;  

д) існування широкого спектру способів, методів, технічних засобів для 

активації таких процесів.  

Слід звернути увагу і на те, що нині більшого поширення набувають 

комбіновані способи перетворення зі спеціальними вимогами і 
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швидкопротікаючі синтези з комбінованими способами активації систем і 

масовим виробництвом. 

Систематизовані емпіричні відомості дають можливість перенести 

одержану систему знань у площину регламенту керованого синтезу новітніх 

схем одержання оксидних РЗЕ-вмісних багатофункціональних матеріалів зі 

структурою граната, перовскіта, їх модифікацій та інших типів з використанням 

методів «м’якої хімії». 
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