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Introducere 

Polioxometalaţii -clasă de compuşi coordinativi macromoleculari anorganici- rezultă prin 

policondensarea oxoanionilor metalelor şi a unor elemente nemetalice cu oxoanioni de specii 

identice sau diferite. În cazurile în care la astfel de procese participă oxoanioni de aceeaşi specie, se 

obţin izopolianioni, respectiv când se condensează oxoanioni de specii diferite rezultă 

heteropolianioni. În ultimii ani, pentru polianionii ce derivă de la metale, în special tranziţionale, s-a 

adoptat denumirea de polioxometalaţi, respectiv izopolioxometalaţi şi heteropolioxometalaţi  

Cea mai actuală şi intens studiată aplicaţie se referă la activitatea biologică a multor specii 

de heteropolioxometalaţi, care prezintă acţiune antivirală şi antitumorală, unii dintre aceştia putând 

acţiona asupra mai multor tipuri de viruşi şi bacterii, asupra leucemiei şi sarcomului, au activitate de 

inhibare selectivă a unor enzime, acţionează asupra virusului imunodeficienţei umane HIV. 

În prezent se urmăreşte obţinerea unor derivaţi organici ai polioxometalaţilor stabili la 

hidroliză, care ar putea avea numeroase aplicaţii: ar putea fi încorporaţi într-o matrice polimeră 

pentru a  produce catalizatori sau schimbători de ioni ancoraţi; ar putea fi destinaţi pentru legarea 

sau trecerea prin membranele celulare a posibilelor medicamente bazate pe polioxometalaţi 

mărindu-le astfel eficienţa lor. De asemenea unii derivaţi heterociclici ai polioxometalaţilor au 

proprietăţi semiconductoare. 

În ultimii ani se constată o creştere a interesului pentru utilizarea polioxometalaţilor în 

medicină ca agenţi antivirali, antiretrovirali, antitumorali, antiezimatici, coagulanţi şi anticoagulanţi. 

În ceea ce priveşte activitatea antitumorală, rezultate bune au dat sărurile Anderson cu baze 

organice de tipul (BO)6 [Mo7O24]. xH2O, unde BO=NH3CHCH3 sau NH3CH2CH2CH3 care s-au 

dovedit eficiente împotriva cancerului de sân, de plămâni şi de colon. De asemenea studiile 

efectuate pe polioxometalaţii de tip Keggin au indicat eficienţa lor împotriva virusului influenza tip 

A, sinicţial respirator (RSV), virusurilor tip herpes simplex 1 şi 2, timidinkinase deficient (HSV-1, 

HSV-2, TK-HSV), imunodeficienţei umane tip 1 şi tip 2 (HIV-1 şi HIV-2). 

 

 

 

 

 



Studiul heteropolioxometalatilor prin spectroscopie UV-VIS 

 

Spectroscopia electronică oferă informaţii utile privind ordinea nivelelor electronice ale 

heteropolioxometalaţilor şi a combinaţiilor complexe ale acestora.  

HPOM prezintă benzi de transfer de sarcină (LMCT) tipice în domeniul UV mai puţin 

dependente însă de natura HPOM. Speciile reduse conţin în plus benzile de transfer de sarcină 

intervalenţe (IVCT) care sunt un indiciu clar al naturii reduse a complexului. HPOM modificaţi 

conţinând ioni tranziţionali sau ai actinidelor prezintă benzi de absorbţie în domeniul vizibil 

caracteristice tranziţiilor dd, respectiv ff. Aceste benzi sunt asemănătoare celor pentru alţi 

complecşi de câmp cristalin slab conţinând aceste tipuri de ioni. Poziţiile benzilor din domeniul 

vizibil depind de simetria locală în jurul ionului metalic şi de starea de oxidare a acestuia, deci pot fi 

utilizate pentru obţinerea acestor informaţii. 

 

Benzile de absorbţie în domeniul UV ale heteropolioxometalaţilor funcţionând ca liganzi 

în complecşi metalici 

 

Complecşii metalici ai HPOM de tip Keggin nesaturaţi pe bază de wolfram au spectrul de 

absorbţie în UV asemănător cu cel al ligandului, având însă un maxim 1 mai estompat şi deplasat 

spre energii mai mici. Prezenţa în HPOM a unor atomi adenzi micşti (W, Mo, V) conduce la 

scăderea simetriei complexului şi în consecinţă la scindarea benzii 1, respectiv la deplasarea benzii 

2 spre frecvenţe mai mici.  

Complecşii metalici ai HPOM de tip Dawson-Wells nesaturaţi pe bază de wolfram au 

spectrele UV asemănătoare celor ale structurii Keggin modificate. Ei prezintă o bandă mai 

aplatizată 1, cu două umere la 283288 şi respectiv 245255 nm. Banda mai intensă 2 are 

maximul deplasat spre numere de undă mai mari (206207 nm). 

Exemple:  

Complecşi ai HPOM cu metale tranziţionale 

 Banda scindată λ1 = 309.6, 238.1 nm a ligandului monolacunar de tip Dawson-Wells 

K10[P2MoW16O61]  se deplasează la λ1 = 283, 245 nm în complexul K8[Co(P2MoW16O61)H2O]. 

Banda  λ2 = 206.9 nm a ligandului se deplasează la λ2 = 206 nm în complex. 

Complecşi ai HPOM cu cu actinide  

 Banda λ1 = 253 nm a ligandului ligandului monolacunar de tip Keggin K7PW11O39 se 

deplasează la  λ1 = 257 nm în complexul K10[U(PW11O39)2]22H2O. Banda  λ2 = 203.5 nm a 

ligandului se deplasează la λ2 = 200.5 nm în complex . 



Un exemplu comparativ de spectre în domeniul UV al unui HPOM şi al unui complex al său 

de cupru este prezentat în Fig.3. Se observă că după complexare are loc o creştere a intensităţii 

benzii de la lungimi de undă mici (1) şi o scădere a intensităţii benzii de la lungimi de undă mari 

(2). Pentru comparaţie, în Tabelul 2 sunt prezentate valorile benzii 1 ale HPOM H3PW5Mo7O40 şi 

a unor complecşi substituiţi ai acestuia cu o serie de metale tranziţionale. De remarcat dependenţa 

valorii 1 de natura solventului (Tabel 2). Banda 2  180 nm apare la aceeaşi valoare în toate 

spectrele. 

 

Tabel 2. Banda ν1 pentru H3PW5Mo7O40 şi complecşi ai acestuia cu ioni tranziţionali 

Complex 1 (nm) (în 

apă) 

1 (nm) (în 

acetonă) 

H3PW5Mo7O40 266 330 

PW3Mo6V3O40 258 327 

[PW3Mo7Cr2O38(H2O)2] 254 326 

[PW3Mo7Fe2O38(H2O)2] 255 326 

[PW3Mo7Co2O38(H2O)2] 251 324 

[PW3Mo7Ni2O38(H2O)2] 325 _ 

[PW3Mo7Cu2O38(H2O)2] 251 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Spectrele UV al HPOM H3PW5Mo7O40 (a) şi al complexului 

[TBA]4H3[[PW3Mo7Cu2O38(H2O)2] (b) 

 



 

Spectrele electronice în domeniul vizibil ale combinaţiilor complexe ale 

heteropolioxometalaţilor cu metale tranziţionale 

 

Pentru elucidarea simetriei locale a ionilor centrali se apelează la spectrele electronice, 

deoarece tranziţiile d-d apar la valori energetice diferite, în funcţie de simetria câmpului de ligand. 

Spectrele electronice în vizibil, ale complecşilor metalelor tranziţionale, se caracterizează 

prin prezenţa unor benzi datorate tranziţiilor de câmp cristalin, denumite de obicei, tranziţii d-d. Ele 

apar la frecvenţe mai joase decât benzile de transfer de sarcină, datorită energiei reduse a scindării 

orbitalilor d sub influenţa efectului perturbator al liganzilor coordinaţi. Benzile de tranziţii d-d se 

datorează transferului electronului excitat între orbitalii d scindaţi ai cationului tranziţional. 

Intensitatea redusă a acestor benzi se explică prin faptul că toate tranziţiile d-d sunt interzise de 

regula de selecţie Laporte. Pentru acelaşi cation tranziţional, scindarea orbitalilor d şi energia 

benzilor de tranziţie depind de configuraţia şi de poziţia liganzilor coordinaţi în seria 

spectrochimică. Capacitatea diferiţilor liganzi de a scinda orbitalii d ai cationului tranziţional creşte 

spre dreapta seriei spectrochimice, o dată cu energia necesară tranziţiilor d-d. 

Culoarea combinaţiilor complexe se datorează, în general, unor cromofori definiţi prin benzi 

de absorbţie d-d în regiuni specifice ale domeniului vizibil. Intr-un număr limitat de cazuri, benzile 

de transfer de sarcină prelungite în domeniul vizibil pot influenţa culoarea complecşilor. 

Intensitatea benzilor de absorbţie este asociată adesea şi cu gradul de distorsie de la simetria 

perfectă. 

Tăria câmpului înconjurător al liganzilor este cuantificată de către parametrul de scindare în 

câmp cristalin a orbitalilor d în nivelele t2g şi eg, în configuraţie octaedrică, notat cu 10 Dq. 

Pentru ionii al căror termen fundamental în înconjurare octaedrică este nedegenerat (A2g), 

valoarea lui 10 Dq se calculează direct din spectre, fiind egală cu frecvenţa tranziţiei d-d de cea mai 

joasă energie (1). 

Pentru ionii a căror termen fundamental este degenerat, sunt necesare cel puţin două benzi 

de absorbţie pentru rezolvarea ecuaţiilor seculare implicate. Informaţiile spectrale sunt, în acest caz, 

completate de diagrame speciale, Tanabe-Sugano pentru câmp cristalin tare şi, respectiv, Orgel, 

pentru câmp cristalin slab, permiţând calcularea parametrului 10 Dq . 

În anionii polioxometalici, adenzii se află în stare de oxidare înaltă, având configuraţia 

electronică d0. De aceea, spectrele electronice ale anionilor polioxometalici prezintă benzi de 

absorbţie datorate tranziţiilor d-d doar în cazul prezenţei unor cationi tranziţionali ca heteroatomi 

primari sau secundari. 
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