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Проведено квантово-хімічне моделювання аквакомплексів Cu+ з малеїновою кислотою, в 
якості π-ліганду, та хлорид-аніону, в якості ліганду-стабілізатору. Встановлено, що хлорид-іони у 
внутрішній координаційній сфері стабілізують та підвищують енергетичний ефект утворення 
π-комплексів Cu+ з молекулярною формою малеїнової кислоти. При цьому хлорид-іони майже не 
впливають на енергетичний ефект утворення π-комплексів Cu+ з дисоційованою за першим ступенем 
молекулою малеїнової кислоти. 

Ключові слова: квантово-хімічне моделювання, dπ-pπ-зв’язування, π-комплекси Cu+, малеїнова 
кислота, хлориди, аквакомплекси 
 

Проведено квантово-химическое моделирование аквакомплексов Cu+ с малеиновой кислотой, 
в качестве π-лиганда, и хлорид-аниона, в качестве лиганда-стабилизатора. Установлено, что 
хлорид-ионы во внутренней координационной сфере стабилизируют и повышают энергетический 
эффект образования π-комплексов Cu+ с молекулярной формой малеиновой кислоты. При этом 
хлорид-ионы почти не влияют на энергетический эффект образования π-комплексов Cu+ с 
диссоциированной за первой ступенью молекулой малеиновой кислоты. 

Ключевые слова: квантово-химическое моделирование, dπ-pπ-связи, π-комплексы Cu+, 
малеиновая кислота, хлориды, аквакомплексы 
 

Quantum-chemical modeling of Cu+ aquacomplexes with maleic acid as a π-ligand and chloride 
anion as a stabilizing ligand was carried out. It was established that chloride ions in the internal 
coordination sphere stabilize and increase the energy effect of the formation of Cu+ π-complexes with the 
molecular form of maleic acid, while chloride ions almost do not affect the energy effect of the formation of 
Cu+ π-complexes with a molecule of maleic acid dissociated behind the first step . 

Keywords: quantum-chemical modeling, dπ-pπ-bonds, π-complexes Cu+, maleic acid, chlorides, 
aquacomplexes 
 

ВСТУП 
Координаційні сполуки перехідних металів в проміжних ступенях окиснення з 

ненасиченими органічними лігандами представляють інтерес завдяки цінним 
каталітичним, мікробіологічним та оптичним властивостям. Серед таких сполук слід 
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відмітити π-комплекси Cu+ з ненасиченими органічними кислотами [1], які можуть 
використовуватись як антибактеріальні агенти [2]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
В попередній роботі [3] вивчався конкуруючий вплив молекул води у 

внутрішній координаційній сфері на dπ-pπ-зв’язування Cu+ з деякими ненасиченими 
карбоновими кислотами, зокрема малеїновою кислотою. Було встановлено, що 
молекули води у внутрішній координаційній сфері стабілізують π-комплекси. Але π-
зв’язок між С=С-фрагментом малеїнової кислоти та іоном Cu+ значно посилює лише 
перша та друга молекули води. Кожна наступна молекула води навпаки послаблює 
цей зв’язок. Відомо, що більшість π-комплексів Cu+ синтезують у вигляді галогенідів 
[4]. Це вказує на стабілізуючу роль галогенід-іонів на сполуки цього типу. Ми 
зважили за доцільним дослідити вплив хлорид-іонів на dπ-pπ-зв’язування іонів 
Купруму(І) з малеїновою кислотою у складі аквакомплексів. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Квантово-хімічні розрахунки проводились в програмних пакетах Gaussian 09 та 

AIM2000 з використанням  DFT-функціоналу B3LYP. Для опису іонів Купруму був 
використаний базисний набір Wachters+f. Для атомів Карбону, Оксигену та Гідрогену 
був використаний базисний набір 6-311G(d, p). За допомогою моделі поляризаційного 
континууму PCM були враховані сольватаційні ефекти. Був проведений топологічний 
аналіз функцій розподілу електронної густини ρ(r) за методом QTAIM [5], за яким 
фіксувалася міжатомна взаємодія. Енергії зв’язування між центральним атомом Cu+ 
та лігандами у внутрішній координаційній сфері розраховувались за формулою 
Еспінози: Eb = 0,5 ∙ ν(r), де Eb – енергія міжатомної взаємодії (а.о.), ν(r) – густина 
потенціальної енергії у відповідній критичній точці (3,−1). Для моделювання реакцій 
утворення комплексів використовувалась сума електронної енергії та корекції 
нульових коливань, перерахована на моль речовини. Результати моделювання 
змішаних аквакомплексів купруму(І) з хлорид-іонами показали, що у внутрішній 
координаційній сфері утримується лише одна молекула води, при цьому комплекс 
[Cu+(Cl–)(H2O)] на 116,2 кДж/моль більш енергетично вигідний ніж [Cu+(Cl–)](H2O). 
Тому комплекс [Cu+(Cl–)(H2O)] був обраний для моделювання можливих реакцій з 
малеїновою кислотою: 

[Cu+(Cl–)(H2O)] + H2M → [Cu+(π-H2M)(Cl–)] + H2O  39,4 кДж/моль (1) 
[Cu+(Cl–)(H2O)] + H2M → [Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)]  8,5 кДж/моль (2) 
[Cu+(Cl–)(H2O)] + H2M + H2O → [Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)2] −52,5 кДж/моль (3) 
[Cu+(Cl–)(H2O)] + HM– → [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)]   −56,3 кДж/моль (4) 
[Cu+(Cl–)(H2O)] + HM– + H2O → [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)2] −99,2 кДж/моль (5) 
Приєднання молекули малеїнової кислоти в молекулярній формі до 

внутрішньої координаційної сфери аквакомплексу купрум (І) хлориду 
термодинамічно можливе лише з одночасним приєднанням молекули води з 
утворенням π-комплексу [Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)2] (рис. 1, а) за реакцією (3). 
Приєднаня дисоційованої за першим ступенем молекули малеїнової кислоти до 
[Cu+(Cl–)(H2O)] протікають за реакціями (4), (5). Тобто термодинамічно можуть 
утворюватись π-комплекси як [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)2] так і [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)] 
(рис. 1, б, в). Слід зазначити, що π-комплекс [Cu+(π-HM–)(Cl–)] на відміну від [Cu+(π-
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H2M)(Cl–)] попри будь-які спроби оптимізації завжди утворював σ-комплекс [Cu+(σ-
HM–)(Cl–)]. 

Для порівняння були розраховані реакції приєднання молекул малеїнової 
кислоти до аквакомплексів Cu+, геометрії та енергії системи яких, були взяті в роботі 
[3]. 

[Cu+(H2O)3] + H2M → [Cu+(π-H2M)] + 3H2O   193,5 кДж/моль (6) 
[Cu+(H2O)3] + H2M → [Cu+(π-H2M)(H2O)] + 2H2O  78,0 кДж/моль (7) 
[Cu+(H2O)3] + H2M → [Cu+(π-H2M)(H2O)2] + H2O  3,2 кДж/моль (8) 
[Cu+(H2O)3] + H2M → [Cu+(π-H2M)(H2O)3]   −34,0 кДж/моль (9) 
[Cu+(H2O)3] + HM– → [Cu+(π-HM–)] + 3H2O   73,3 кДж/моль (10) 
[Cu+(H2O)3] + HM– → [Cu+(π-HM–)(H2O)] + 2H2O  −24,4 кДж/моль (11) 
[Cu+(H2O)3] + HM– → [Cu+(π-HM–)(H2O)2] + H2O  −60,7 кДж/моль (12) 
[Cu+(H2O)3] + HM– → [Cu+(π-HM–)(H2O)3]   −106,9 кДж/моль (13) 

 

 

 

 

а б в 
Рис 1. Геометрії змішаних π-аквакомплексів: а – [Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)2];  

б – [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)2]; в – [Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)] 
 

Приєднання молекулярної форми малеїнової кислоти до аквакомплексів 
[Cu+(H2O)3] протікає дещо гірше, ніж приєднання до [Cu+(Cl–)(H2O)] ( реакції (3) та 
(9)). При цьому приєднання дисоційованої за першим ступенем молекули малеїнової 
кислоти до [Cu+(H2O)3] та до [Cu+(Cl–)(H2O)] протікає з досить близьким 
енергетичним ефектом −99,2 та −106,9 кДж/моль, відповідно (реакції (5) та (13)). 
Таким чином, можна зазначити, що хлорид-іони у внутрішній координаційній сфері 
стабілізують та підвищують енергетичний ефект утворення π-комплексів Cu+ з 
молекулярною формою малеїнової кислоти, при цьому майже не впливають на 
енергетичний ефект утворення π-комплексів Cu+ з дисоційованою за першим 
ступенем молекулою малеїнової кислоти. В табл.1 представлені енергії зв’язування 
змішаних π-аквакомплексів Cu+ з малеїновою кислотою в молекулярній та 
дисоційованій формі. Для молекулярної форми малеїнової кислоти у складі π-
комплексу видно, що хлорид-іони ([Cu+(π-H2M)(Cl–)], −130,4 кДж/моль) збільшують 
енергію зв’язування π-зв’язку між іоном Cu+ та С=С-фрагментом малеїнової кислоти  
краще ніж молекула води ([Cu+(π-H2M)(H2O)], −125,4 кДж/моль), але у складі 
аквакомплексів хлорид-іони навпаки зменшують π-зв’язок. Було відзначено, що для 
всіх π-комплексів з хлоридом, Cu+-іони не утворювали σ-звязків з молекулами 
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малеїнової кислоти, як це спостерігалось для аквакомплексів [Cu+(π-H2M)], [Cu+(π-
HM–)], [Cu+(π-HM–)(H2O)] та [Cu+(π-HM–)(H2O)2]. Більш того, у π-комплексі [Cu+(π-
HM–)(Cl–)(H2O)2] утворюються одночасно два π-зв’язки з Cu+-іоном, енергії 
зв’язування яких складають −116,0 та −123,4 кДж/моль (в табл.1 показана лише одна 
для зручності). Встановлено, що хлорид-іони у складі π-аквакомплексів послаблюють 
енергії зв’язування молекул води у внутрішній координаційній сфері. 
 

Таблиця 1. Енергії зв’язування (кДж/моль) змішаних π-аквакомплексів Cu+ з 
малеїновою кислотою 

π-аквакомплекси Cu+ E(π-МК) E(σ-МК) E(Cl–) E(Aq1) E(Aq2) E(Aq3) 
[Cu+(π-H2M)] −95,5 −78,6 — — — — 

[Cu+(π-H2M)(H2O)] −125,4 — — −182,4 — — 

[Cu+(π-H2M)(H2O)2] −135,6 — — −146,3 −136,4 — 

[Cu+(π-H2M)(H2O)3] −129,8 — — −118,2 −117,7 −79,8 

[Cu+(π-H2M)(Cl–)] −130,4 — −150,3 —  — — 

[Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)] −113,2 — −126,2 −83,6 — — 

[Cu+(π-H2M)(Cl–)(H2O)2] −123,6 — −98,9 −103,4 −72,0 — 

[Cu+(π-HM–)] −92,6 −148,7 — — — — 

[Cu+(π-HM–)(H2O)] −99,1 −123,9 — −156,9 — — 

[Cu+(π-HM–)(H2O)2] −109,4 −85,3 — −116,5 −105,2 — 

[Cu+(π-HM–)(H2O)3] −122,4 — — −123,5 −106,5 −68,9 

[Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)] −107,1 — −121,1 −80,5 — — 

[Cu+(π-HM–)(Cl–)(H2O)2] −123,4 — −96,8 −93,2 −64,8 — 
 

ВИСНОВКИ 
Встановлено, що хлорид-іони у внутрішній координаційній сфері стабілізують 

та підвищують енергетичний ефект утворення π-комплексів Cu+ з молекулярною 
формою малеїнової кислоти, при цьому хлорид-іони майже не впливають на 
енергетичний ефект утворення π-комплексів Cu+ з дисоційованою за першим 
ступенем молекулою малеїнової кислоти. Визначено, що хлорид-іони у складі π-
аквакомплексів послаблюють енергії зв’язування молекул води у внутрішній 
координаційній сфері. Було зазначено, що для всіх π-комплексів з хлорид-іоном Cu+ 
не утворюють σ-зв’язків з молекулами малеїнової кислоти. 
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