
ЛУМИНЕСЦЕНТНИ КОМПЛЕКСИ НА Eu(III) С 
ФЕНАЦИЛДИФЕНИЛФОСФИНОКСИД: 

МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ

Фенацилдифенилфосфиноксид (phenac) е перспективен антена-лиганд,
характеризиращ се с интензивна абсорбция в ултравиолетовата област и добра
(хелатна) способност за свързване към йоните на f-елементите. В литературата са
известни луминесцентни комплекси на phenac с Ln(III) [1], но слабо е изучена
ролята на хромофора за преноса на енергия към Eu(III), моно- и бидентатната
координационна способност на phenac и стабилността на комплексите с два и три
лиганда в зависимост от средата – разтвор или твърда фаза. В настоящото
изследване е приложен комбиниран подход за описание на процесите на
електронна релаксация и енергиен пренос, в рамките на формализма на Judd-
Ofelt, за описание на спектъра на Eu(III), и този на Malta за взаимодействията
лиганд-метал. С помощта на DFT/TDDFT и полуемпирични изичисления са
изследвани 1) антена механизмът в луминесцентни комплекси на Eu(III) с phenac, и
2) зависимостта между геометричната и електронната структура на комплексите, и
скоростта на енергиен трансфер и луминесцентен квантов добив. Моделирани са
съединенията: phenac, Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 и Eu(phenac)3(NO3)3 в газово
състояние и ацетонитрил.
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МОЛЕКУЛНИ МОДЕЛИ

• DFT и TD-DFT-методи: 
Геометрична оптимизация (S0, S1, T1), вертикални енергии
• Функционал:ωB97xD;
• Ефективни потенциали: MWB52 (Eu)
• Базис: 6-31++G(d) - H, N, O; 6-31G(d) - C; 6-311+G(d,p) - P;
• Неявно задаване на разтворител (SCRF, PCM) - ацетонитрил;

• Полуемпирични методи
• Sparkle/RM1 метод – гeометрична оптимизация;
• INDO/S-CIS – едноелектронни възбуждания;
• QDC модел – оценка на Judd-Ofelt параметри;
• Теория на Malta – скорост на резонансен пренос;

Програмни пакети: MOPAC2016, ORCA4.2.1, LUMPAC1.4.1, Gaussian09.

 Изчисленото термодинамично равновесие предсказва преобладаващия в
ацетонитрил комплекс, Eu(phenac)3(NO3)3, който е по-вероятният носител на
луминесцентните свойства на системата в разтвор.

 С квантовохимични изчисления е показано, че вертикалните синглетни възбудени
състояния (Sn) и адиабатното Т1 състояние в Eu(III) комплекси се дължат на
лиганда-хромофор и енергиите им са много сходни.

 Изчислените скорости на енергиен пренос предсказаха два механизма на
заселване на акцепторните нива на Eu3+, S1→5D1 и T1→5D1.

 Намерено е, че безизлъчвателния S1→T1, T2 процес се благоприятства от по-
голямото време на живот на флуоресценция .

 Изчислени са високи стойности на квантовата ефективност и луминесцентен
квантов добив в Eu(III) комплекси и вероятно съпътстващи процеси на
деактивация водят до частично гасене на емисията.
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учени и постдокторанти”, одобрена от DCM # 577 / 17.08.2018.
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ТЕРМОДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ
В АЦЕТОНИТРИЛОВ РАЗТВОР

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Метод
Ωλ. [10-20cm2] Arad

[s-1]
Anrad

[s-1]
η [%] Φ [%]λ=2 λ=4 λ=6

Експеримент 11.17 0.30 - 292.58 406.72 41.84 3.9±0.4

Те
ор

ия Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 10.88 1.79 0.72 289.97 409.33 41.47 41.20

Eu(phenac)3(NO3)3 11.17 0.66 0.21 283.59 415.71 40.55 40.41

АБСОРБЦИОННИ СПЕКТРИ

ДИАГРАМИ НА ЯБЛОНСКИ

3.83exp

2.90exp

2.90exp

2.90exp

Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 + phenac ⇄ Eu(phenac)3(NO3)3 + H2O

Съотношение* 5.14x10-6 5.14x10-6 1 6

ΔG ΔH* Keq T

-64.78 kJ/mol -48.70 kJ/mol 2.27х1011 298K

*Отчетено при съотношение на изходните реагенти Eu(NO3)3.6H2O и phenac 1:3
**BSSE корекция, ΔG = ΔH*-TΔS

Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на 
академик Георги Близнаков

Eu(phenac)3(NO3)3

Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3

Енергетична диаграма на Яблонски изчислена с INDO/S-CIS метод за
Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 и Eu(phenac)3(NO3)3 във вакуум; синглетни (S) и триплетни
(T) състояния.

Параметри на Judd-Ofelt (Ωλ), скорости на излъчвателна дезактивация (Arad) и
безизлъчвателна дезактивация (Anrad), квантова ефективност (η) и квантов добив (Φ),
оценени на основата на данни от луминесцентен спектър в ацетонитрил [1] и с помощта на
изчисления с INDO/S-CIS метод.

Енергетична диаграма на Яблонски, изчислена с DFT/TDDFT(TDA)/ωB97XD метод
за Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 в ацетонитрил.

Експериментален UV-Vis спектър на
системата 1:3 Eu(NO3)3.6H2O и phenac в
ацетонитрил и симулирани с TDDFT/ωB97XD
абсорбционни спектри на Eu(phenac)3(NO3)3 и
Eu(phenac)2(H2O)(NO3)3 в ацетонитрил.

[1] Leach, E.G. et al. Dalton Trans., 2017,46, 15458-15469.
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