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Tóm tắt: Giới thiệu về các phối tử N,N-diankyl-N’-aroylthioure, phối tử aroylbis(N,N-diankylthioure), phối tử pyridin-2,6-bis(diakylthioure). Nghiên cứu khả
năng tạo phức của mangan và các nguyên tố đất hiếm. Giới thiệu qui trình tổng hợp
phối tử pyridin-2,6-bis(dietylthioure) và phức chất đa nhân của phối tử này với các
kim loại magan và đất hiếm. Tiến hành thực nghiệm và đã tổng hợp được phối tử và
mười ba phức chất gồm: sáu phức chất dạng LnMn2L2 (Ln = Ce, Pr, Dy, Nd, Gd,
La); sáu phức chất dạng LnMn2L3 (Ln = Ce, Pr, Dy, Nd, Gd, La) và một phức chất
dạng BaMn2L3. Đã tiến hành nghiên cứu phối tử và các phức chất bằng các phương
pháp vật lí như: phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton, và xác định
được thành phần của phức chất gồm một ion kim loại đất hiếm Ln3+, hai ion kim
loại mangan Mn2+ và hai ion phối tử L2- trong phức chất dạng LnMn2L2 hoặc ba ion
L2- trong phức chất dạng LnMn2L3 và BaMn2L3. Đã xác định cấu trúc của 5 phức
chất nhờ phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. Trong đó, ion Pr3+ có số phối trí
10 trong phức [PrMn2L2(Ac)3(OEt)2], ion Ce3+ có số phối trí 10 trong
[CeMn2L2(Ac)3(OMe)2], số phối trí 9 trong [CeMn2L3]+, ion La3+ có số phối trí 11
trong phức [LaMn2L3(OMe)2]+ còn ion Ba2+ có phối trí 10 trong phức
[BaMn2L3OEt]. Đã giải thích sơ bộ sự phụ thuộc của thành phần hóa học và cấu
trúc của phức chất vào cấu tạo của phối tử và đặc điểm electron của các ion kim
loại.
Từ khóa: Phức chất đa nhân; Kim loại đất hiếm; Pyridin-2,6-bis(điankylthioure).
Nội dung:
I.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.1.

Giới thiệu về phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure

1.1.1. Đặc điểm cấu tạo của N,N-điankyl-N’-aroylthioure
N,N-điankyl-N’-aroylthioure (HL) là dẫn xuất của thioure [(NH2)2CS] trong
đó hai nguyên tử hidro của một nhóm amino –NH2 bị thay thế bởi hai gốc ankyl R1,
R2 và một nguyên tử hidro của nhóm amino –NH2 còn lại bị thay thế bởi một nhóm
aroyl R3 như benzoyl, picolinoyl, furol,… hình thành phối tử hai càng (HL1).
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1.1.2. Tính chất của N,N-điankyl-N’-aroylthioure
Trong phân tử N-aroylthioure, nhóm imin (–NH) nằm giữa hai nhóm hút điện
tử là –CO và –CS nên liên kết N–H rất linh động. Vì vậy, dung dịch của các Naroylthioure có tính axit yếu. Trong các tài liệu đã công bố, giá trị pK(NH) nằm trong
khoảng 7,5 ÷ 10,9 trong dung dịch dioxan [15].
Khi nghiên cứu cấu trúc phối tử HL bằng phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh
thể, người ta thấy rằng nguyên tử H thường liên kết với nguyên tử N của nhóm
imin. Tuy nhiên, trong dung dịch người ta đã phát hiện ra trong phối tử HL1 có tồn
tại cân bằng tautomer hóa giữa ba dạng imin, ancol và thiol, tức là đã xảy ra sự
chuyển vị proton trong cấu trúc phân tử, kèm theo đó là sự dịch chuyển vị trí của
liên kết đơn và liên kết đôi liền kề với nhau.

Hình 1.1: Sự tautomer hóa trong phối tử HL1
Do đó, khi tác dụng với các bazơ mạnh, các N-aroylthioure tách loại một
proton tạo anion N-aroylthioureat. Điện tích âm trong anion N-aroylthioureat không
chỉ định cư trên nguyên tử N mà còn được giải tỏa một phần trên các nguyên tử S
và O.
1.1.3. Nguyên tắc tổng hợp phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure
Các N,N-điankyl-N’-aroylthioure lần đầu tiên được tổng hợp bởi Douglass và
Dains [9], dựa trên phản ứng một bước giữa aroylclorua, amonithioxianat
(NH4SCN) và các amin bậc hai. Giai đoạn đầu, aroylclorua phản ứng với NH4SCN
trong môi trường axeton khan tạo aroylisothioxianat. Hợp chất này rất hoạt động, nó
dễ dàng phản ứng với các amin bậc một (NH2R) tạo phối tử một càng (H2L) hoặc
amin bậc hai (HNR1R2) tạo phối tử hai càng (HL) [11].
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Một phương pháp điều chế N,N-điankyl-N’-aroylthioure thông dụng khác
được giới thiệu bởi Dixon và Taylo [7,8] là phản ứng ngưng tụ giữa aroylclorua với
các dẫn xuất thế ankyl của thioure [(NH2)–S–NR1R2] khi có mặt một amin bậc ba.

Hình 1.2: Sơ đồ tổng hợp phối tử hai càng N,N-điankyl-N’-aroylthioure
1.1.4. Khả năng tạo phức của phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure với kim
loại
Trong cấu trúc phân tử, phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure có hai nguyên tử
có khả năng cho electron là nguyên tử O và nguyên tử S. Oxi là nguyên tử ưa tạo
phức chất với những kim loại chuyển tiếp đầu dãy d, còn lưu huỳnh lại là nguyên tử
ưa tạo phức chất với những kim loại chuyển tiếp cuối dãy d. Sự kết hợp của hai
nguyên tử cho này cho phép phối tử tạo phức chất với nhiều kim loại chuyển tiếp
khác nhau.

Hình 1.3: Cơ chế tạo phức tổng quát của N,N-điankyl-N’-aroylthioure đơn giản
1.1.5. Tổng hợp phức chất của phối tử N,N-điankyl-N’-aroylthioure
Nguyên tắc chung để điều chế phức chất của phối tử N,N-điankyl-N’aroylthioure là cho dung dung dịch muối của kim loại (thường dùng là muối axetat
hoặc muối clorua) phản ứng với dung dịch phối tử tương ứng với tỉ lệ mol thích
hợp. Phản ứng được thực hiện trong dung môi metanol hoặc etanol.
1.1.6. Ứng dụng của N,N-điankyl-N'-aroylthioure và phức chất của nó
N,N-điankyl-N’-aroylthioure được ứng dụng nhiều trong việc tách và tinh
chế kim loại quí [27]. Một ứng dụng quan trọng khác của N-aroylthioure và phức
chất N’-aroylthioureto kim loại là hoạt tính sinh học của chúng. Thioure nói chung
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và N’-aroylthioure nói riêng cùng với phức chất kim loại của chúng là những tác
nhân kháng khuẩn và chống trị nấm rất tốt. Hai phối tử N-benzoyl-N’,N’-butylmetyl
thioure (1) và N-benzoyl-N’,N’-etylisopropylthioure (2) cùng một số hợp chất với
Ni(II), Co(III), Pt(II) có khả năng ức chế sự phát triển Penicillium digitatum và men
Saccharomyecs cerevisiae rất cao. Hợp chất của Co(III) với phối tử (2) có khả năng
ngăn chặn khuẩn đạt 88,1%, cao hơn hoạt tính của phối tử và phức chất với Ni(II),
Pt(II). Tuy nhiên phức chất của Co(III) với phối tử (1) chỉ tiêu diệt 63,6% khuẩn,
thấp hơn phức chất cùng phối tử của Ni(II) (80,3%), Pt(II) (96,1%) hay phối tử (1)
(93,5%) [27].
1.2.

Giới thiệu về phối tử pyridin-2,6-bis(diankylthioure)
Phối tử pyridin-2,6-bis(diankylthioure) (H2L) được tổng hợp lần đầu tiên bởi

L. Beyer và các cộng sự vào năm 2000 [26]. Hệ phối tử này hứa hẹn nhiều tính chất
lí thú bởi nó có cấu tạo khá giống 1,3-phtaloyl bis(N,N-điankylthioure) nhưng có
thêm một nguyên tử cho N dị vòng. Điều này dẫn đến các hệ vòng lớn được tạo
thành có khả năng phối trí giống như các hệ crown ete.

Tuy nhiên, các tác giả này đã phát hiện khả năng tạo phức chất của phối tử này
lại rất khác so với 1,3-phtaloyl bis(N,N-điankylthioure). Họ đã không thể phân lập
được hợp chất vòng lớn giữa pyridin-2,6-bis(diankylthioure) và các cation hóa trị
(II). Cho đến nay, chỉ duy nhất một phức chất polime của pyridin-2,6bis(diankylthioure) với Ag(I) được công bố [26]. Điều này có thể giải thích bởi sự
cạnh tranh tạo phức chất với các ion kim loại của hợp phần thioure ở hai bên và
phần khung pyridin ở trung tâm. Đối với các cation hóa trị hai như Ni2+, Cu2+, Co2+,
Mn2+, Zn2+,… là các axit có độ cứng trung bình nên có thể tạo phức chất tốt với hợp
phần trung tâm và tạo nên các phức chất bát diện. Trong trường hợp này, hợp phần
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thioure trở nên không đồng phẳng và chúng không thể tạo tiếp phức chất giống như
hợp phần thioure trong 1,3-phtaloyl bis(N,N-điankylthioure). Điều này cũng hoàn
toàn phù hợp với việc tạo thành phức chất dạng polime giữa pyridin-2,6bis(diankylthioure) với Ag(I), bởi Ag(I) chỉ ưa tạo phức chất đường thẳng với bazơ
mềm (S trong nhóm thioure) nên không tham gia tạo phức chất ở phần trung tâm.

Hình 1.7: Phức chất vòng lớn crown ete và phức bát diện của phối tử
Như vậy, nếu muốn định hướng các cation hóa trị (II) như Ni2+, Cu2+, Co2+,
Mn2+, Zn2+,… tạo phức chất với hợp phần thioure thì phải “khóa” phần trung tâm
bằng một cation kim loại có khả năng tạo phức chất tốt hơn với nguyên tử N và O.
Bên cạnh đó, cation này phải có kích thước đủ lớn để có thể giữ cho các phân tử
phối tử đồng phẳng. Các cation kim loại kiềm thổ và đất hiếm là những cation phù
hợp với các yêu cầu này. Vì vậy, quá trình tổng hợp phức chất đa kim loại kiểu này
được tóm tắt trong sơ đồ sau:

Hình 1.8: Định hướng tổng hợp các phức chất đa kim loại
II.

THỰC NGHIỆM

2.1.

Dụng cụ và hóa chất

2.1.1. Dụng cụ
Máy khuấy từ, bếp điện, cân phân tích. Bình cầu hai cổ (500ml), phễu nhỏ giọt
(100ml), sinh hàn, phễu lọc thủy tinh đáy xốp, cốc thủy tinh (1000ml), cốc chịu
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nhiệt (500ml), nút nhám, nhiệt kế (150oC), công tơ hút nhựa – thủy tinh, đũa thủy
tinh. Máy lọc hút chân không, bình hút ẩm, hệ thống cất quay, hệ thống làm khô
dung môi, tủ hút, tủ sấy.
2.1.2. Hóa chất
Axit pyridine-2,6-dicacboxylic, SOCl2, Đietylamin, trietylamin.
Muối của kim loại chuyển tiếp: MnCl2.4H2O; Mn(CH3COO)2.4H2O; Muối của
đất hiếm và kiềm thổ: LaCl3.6H2O; CeCl3.6H2O; Nd(NO3)3.6H2O; Pr(NO3)3.5H2O;
GdCl3.6H2O; DyCl3.6H2O; BaCl2.2H2O.
Dung môi: axeton, metanol, etanol, diclometan, clorofom, đietylete, nước cất.
2.2.

Thực nghiệm

2.2.1. Tổng hợp pyridin-2,6-đicacboxyl clorua
Pyridin-2,6-đicacboxyl clorua được tổng hợp bằng cách đun nóng axit pyridin2,6-đicacboxylic (3,34g – 20 mmol) với SOCl2 (20 ml) trong 4h với nhiệt độ
50o÷60oC. Sau khi chưng cất với áp suất thấp, loại bỏ SOCl2 dư thu được chất rắn
màu trắng của pyridin-2,6-đicacboxyl clorua.
2.2.2. Tổng hợp phối tử pyridin-2,6-bis(đietylthioure) – H2L
Hòa tan N,N-đietylthioure (1,32g – 11 mmol) với dung môi THF khan (20 ml)
trong bình cầu có nút nhám ở nhiệt độ phòng. Sau đó, cho thêm 2ml trietylamin
(Et)3N vào bình cầu, khuấy đều. Cho từ từ pyridin-2,6-đicacboxylclorua (1,02g –
5mmol) vào bình phản ứng. Tiến hành khuấy từ cho hỗn hợp ở nhiệt độ phòng trong
4h, sau đó tăng nhiệt độ đến 40oC÷50oC và tiếp tục khuấy trong khoảng 1h. Để
nguội hỗn hợp phản ứng về nhiệt độ phòng. Lọc lấy kết tủa và rửa bằng THF. Dịch
lọc và dịch rửa được cô quay chân không để loại bỏ THF và (Et)3N dư. Sản phẩm
thu được là chất rắn có màu vàng nhạt có thể kết tinh lại trong dung môi metanol
hoặc hỗn hợp dung môi CH2Cl2/C2H5OH hay CH2Cl2/CH3OH.
2.2.3. Tổng hợp phức chất
2.2.3.1.

Tổng hợp phức chất ba nhân LnMn2L2
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Hòa tan muối của kim loại đất hiếm Ln3+ (CeCl3.7H2O; Pr(NO3)3.5H2O;
GdCl3.4H2O; DyCl3.6H2O; Nd(NO3)3.6H2O;La(NO3)3.6H2O) (0,05 mmol) và muối
Mn(CH3COO)2.4H2O (24,5mg – 0,1 mmol) trong 2ml dung môi metanol, khuấy
đều. Sau đó, cho tiếp phối tử H2L (39,6 mg – 0,1 mmol) vào hỗn hợp phản ứng.
Phối tử tan nhanh, tạo dung dịch có màu vàng. Tiến hành đun và khuấy hỗn hợp ở
40oC. Sau 10 phút, cho thêm 3 giọt dung dịch trietylamin, xuất hiện kết tủa nhanh,
dung dịch chuyển sang màu vàng đậm hơn. Tiếp tục đun và khuấy hỗn hợp ở 40oC
trong 2h. Để nguội và lọc lấy kết tủa. Sản phẩm thô được kết tinh lại trong hỗn hợp
dung môi CH2Cl2/CH3OH hay CH2Cl2/C2H5OH.
2.2.3.2.

Tổng hợp phức chất ba nhân LnMn2L3

Hòa tan muối của kim loại đất hiếm Ln3+ (CeCl3.7H2O; Pr(NO3)3.5H2O;
GdCl3.4H2O; DyCl3.6H2O; Nd(NO3)3.6H2O; La(NO3)3.6H2O) (0,05 mmol) và muối
MnCl2.4H2O (19,8mg – 0,1 mmol) trong 2ml dung môi metanol, khuấy đều. Sau đó,
cho tiếp phối tử H2L (59,3 mg – 0,15 mmol) vào hỗn hợp phản ứng. Phối tử tan
nhanh, tạo dung dịch có màu vàng nhạt. Tiến hành đun và khuấy hỗn hợp ở 40oC.
Sau 10 phút, cho thêm 3 giọt dung dịch trietylamin, dung dịch chuyển sang màu
vàng cam. Sau 30 phút cho tiếp KPF6 (18,4mg – 0,1 mmol), thấy kết tủa màu vàng
xuất hiện. Tiếp tục đun và khuấy hỗn hợp ở 40oC trong 2h. Để nguội và lọc lấy kết
tủa. Sản phẩm thô được kết tinh lại trong hỗn hợp dung môi CH2Cl2/CH3OH hay
CH2Cl2/C2H5OH.
III.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.

Nghiên cứu phối tử pyridin-2,6-bis(dietylthioure) (H2L)
Bảng 3.1: Một số dải hấp thụ trong phổ hồng ngoại của phối tử

Dao

νN-H

νC-H

động

amit

pyridine

Vị trí

3273

3070

2974 (y);

(y)

2933 (y)

(cm-1)

νC-Hno

νC=O

δN-H amit

νC-N

δC-H

νC=C thơm

νC=S

thơm

1687 (rm);

1523 (m);

1276 (tb)

752

1674 (rm)

1417 (m)

1224 (m)

(tb)

Trên phổ hồng ngoại của phối tử H2L xuất hiện dải hấp thụ với pic chân rộng
ở 3273 cm-1 được qui kết cho dao động hóa trị của liên kết N–H của nhóm amit, còn
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dải hấp thụ có cường độ yếu ở 3070 cm-1 được qui kết cho dao động hóa trị của liên
kết C–H thơm dị vòng. Dao động ở khoảng 2974 cm-1; 2933 cm-1 được qui gán cho
dao động hóa trị C–H của nhóm ankyl. Phổ hấp thụ IR của phối tử được đặc trưng
bởi hấp thụ mạnh ở 1687 cm-1, dải này tương ứng với dao động hóa trị của liên kết
C=O. Dải hấp thụ trung bình ở 1276 cm-1 được qui gán cho dao động hóa trị của
liên kết C–N, còn dải hấp thụ mạnh ở 1224 cm-1 được qui gán cho dao động hóa trị
của liên kết C=S.
Như vậy, dữ kiện thu được trên phổ hấp thụ hồng ngoại của phối tử pyridin2,6-bis(dietylthioure) phù hợp với kết quả phổ hấp thụ hồng ngoại của các phối tử
đã công bố trong các tài liệu trước. Trên phổ hồng ngoại của phối tử không xuất
hiện dải hấp thụ chân rộng trong vùng 3600÷3400 cm-1 của nước ẩm, cho thấy phối
tử tổng hợp được là khan và khá tinh khiết.
Bảng 3.2: Các pic trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton của phối tử
Vị trí

9,86 (s, r)

8,42 (d)

8,11 (t)

(ppm)
Qui
gán

4,06(r)

1,38 (r, t)

;3,69(r)
(2H); NH

(2H); CH vị trí

(1H); CH vị

3,5-pyridin

trí 4-pyridin

(8H); NCH2

(12H);
CH3

Trên phổ 1H-NMR của phối tử, tín hiệu cộng hưởng ở vùng 9,86 ppm được
qui kết cho tín hiệu cộng hưởng của proton trong N–H. Hai pic xuất hiện ở vùng
8÷10 ppm tương ứng với tín hiệu của các proton thơm của dẫn xuất thế ở vị trí 2 và
6 của vòng pyridin gồm: một doublet ở vùng 8,42 ppm được qui gán cho tín hiệu
của 2 proton vị trí meta và một triplet ở vùng 8,11 ppm được qui gán cho tín hiệu
của proton vị trí para. Hai tín hiệu cộng hưởng ở vùng 3,5÷4,1 ppm ứng với hai
nhóm metylen trong hợp phần C(S)–NEt2. Sự liên hợp giữa nguyên tử N (NEt2) với
nguyên tử C (C=S) đã làm cho liên kết (S)C–N(Et2) bị quay hạn chế và phân tách
tín hiệu của các nhóm metylen. Tuy nhiên, hai nhóm CH3 không phân tách rõ mà bị
trộn lẫn vào nhau tạo thành một pic singlet tù ở vùng 1,38 ppm.
3.2.

Nghiên cứu phức chất đa kim loại

3.2.1. Phức chất LnMn2L2
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Bảng 3.3: Các dải hấp thụ đặc trưng trong phổ IR của phối tử và các phức
chất LnMn2L2 (Ln = Ce, Pr, Nd, Gd, Dy, La)
Dải hấp thụ (cm-1)

Hợp chất
νN-H

νC-H no

νC=O

νC-H thơm

H2L

3273

2974 (y), 2933 (y)

1687 (m)

752 (m)

CeMn2L2

-

2974 (y), 2934 (y)

1560 (m)

760 (m)

PrMn2L2

-

2974 (y), 2934 (y)

1560 (m)

758 (m)

NdMn2L2

-

2974 (y), 2933 (y)

1585 (m)

758 (m)

GdMn2L2

-

2974 (y), 2933 (y)

1568 (m)

760 (m)

DyMn2L2

-

2976 (y), 2852 (y)

1564 (m)

766 (m)

LaMn2L2

-

2974 (y), 2933 (y)

1585 (m)

760 (m)

So sánh phổ hấp thụ hồng ngoại của các phức chất với phổ hấp thụ hồng ngoại
của phối tử ta thấy dải hấp thụ với cường độ trung bình đặc trưng cho dao động hóa
trị của nhóm –NH trong vùng 3273 cm-1 không xuất hiện trong phổ hồng ngoại của
phức chất. Chứng tỏ đã xảy ra quá trình tách loại proton trong nhóm –NH khi hình
thành phức chất.
Trong phức chất, dải hấp thụ đặc trưng cho dao động của nhóm cacbonyl có
sự dịch chuyển mạnh (>100 cm-1) về số sóng thấp hơn so với dải hấp thụ đặc trưng
của nhóm này trong phối tử tự do. Điều này có thể giải thích do nguyên tử O của
nhóm cacbonyl trong phức chất đã tham gia tạo liên kết phối trí với ion kim loại nên
độ bội liên kết giảm, dải hấp thụ của chúng đã bị dịch chuyển sang vùng sóng dài
hơn khoảng 100÷130 cm-1. Ngoài ra, còn có sự dịch chuyển không đáng kể của dải
hấp thụ đặc trưng cho nhóm C=S về phía số sóng nhỏ hơn. Do trong phức chất,
nguyên tử lưu huỳnh cũng tham gia tạo liên kết với nguyên tử kim loại, làm giảm
độ bền liên kết C=S. Như vậy, có thể dự đoán có sự hình thành phức chất vòng càng
cacbonylthioure và các electron л được giải tỏa đều trên vòng này.
Việc nghiên cứu phức chất bằng phương pháp phổ hồng ngoại ở trên có thể
kết luận rằng khi tạo phức, phối tử đã tách loại proton và liên kết phối trí với ion
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kim loại trung tâm thông qua nguyên tử O và S. Việc đo phổ hồng ngoại của các
phức chất LnMn2L2 (Ln = Ce, Pr, Nd, Gd, Dy, La) cho thấy chúng có kết quả khá
giống nhau. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận được cấu trúc phức tạp của các phức
chất. Vì vậy, để xác định chính xác hơn cấu trúc của mỗi phức chất cần phải sử
dụng những phương pháp hiệu quả hơn nữa.
Phức chất PrMn2L2 làm đại diện để nghiên cứu tiếp về cấu trúc bằng phương
pháp phổ khối lượng.
Với giả thiết phức chất được tổng với tỉ lệ mol Ln3+ : Mn2+ : L2- = 1:2:2 là
phức chất ba nhân dạng LnMn2L2 thì phân tử phức chất này mang điện tích +3. Để
trung hòa điện tích cho phức chất cần có thêm các anion mang tổng điện tích -3.
Trong điều kiện thực nghiệm, tham gia phối trí có thể là các anion axetat hoặc dung
môi. Thật vậy, trên phổ khối lượng của PrMn2L2 cho thấy pic có cường độ lớn nhất
tương ứng với giá trị m/z = 1156 (100%) ứng với thành phần [PrMn2L2(Ac)2]+. Sự
có mặt của một ion Pr3+, 2 ion Mn2+, hai ion L2- và 2 ion axetat phù hợp với điện
tích +1 của mảnh này. Như vậy, dựa vào việc phân tích phổ hồng ngoại và phổ khối
lượng, có thể dự đoán cấu tạo của phức chất LnMn2L2 có dạng chung là
[LnMn2L2(Ac)3]. Trong dữ kiện đo phổ, tùy từng trường hợp mà phân tử phức chất
có thể mất bớt một ion axetat để tạo thành dạng cation bền nhất.

Hình 3.7: Cấu trúc đơn tinh thể của phức chất PrMn2L2
Từ kết quả tính toán và tối ưu hóa cấu trúc cho thấy phức LnMn2L2 (Ln = Ce,
Pr) có cấu trúc đối xứng và là phức chất ba nhân trung hòa. Trong phức chất có
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chứa một ion Ln3+ (Ce3+, Pr3+); hai ion Mn2+; hai ion phối tử L2ˉ và ba ion axetat.
Trong phân tử phức chất, ion Ln3+ (Ce3+, Pr3+) tham gia phối trí 10 với hai nguyên
tử N của vòng pyridin, bốn nguyên tử O của nhóm cacbonyl và bốn nguyên tử O
của axetat.
Với Mn2+, các ion này tham gia tạo phối trí bát diện với hai nguyên tử lưu
huỳnh của hợp phần thioure, hai nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl, một nguyên tử
oxi của ion axetat và một nguyên tử oxi của phân tử metanol phức của Ceri hoặc
etanol trong phức của praceodym.
Nhờ phương pháp nhiễu xạ tia X, ta có thể khẳng định trong phức chất có
chứa ba ion axetat, phù hợp với kết quả phân tích phổ khối lượng. Cả ba ion axetat
này đều tham gia tạo liên kết phối trí với ion kim loại qua hai nguyên tử oxi, do đó
không còn liên kết C=O tự do. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả phân tích
phổ IR.
3.2.2. Phức chất chứa ion đất hiếm LnMn2L3
Bảng 3.6: Các dải hấp thụ đặc trưng trong phổ IR của phối tử và phức LnMn2L3
(Ln = Ce, Pr, Gd, Dy, Nd, La)
Dải hấp thụ (cm-1)

Hợp chất
H 2L

νO-H

νN-H

νC-H no

νC=O

ν (PF6-)

νC-H thơm

-

3273

2974(y), 2933(y)

1687 (m);

-

752 (tb)

(m)

1674 (m)

CeMn2L3

3649

-

2974(y), 2937(y)

1558 (m)

843 (m)

763 (tb)

PrMn2L3

3464

-

2974(y), 2935(y)

1558 (m)

843 (m)

841 (m)

GdMn2L3

3591

-

2976(y), 2935(y)

1591 (m)

841 (m)

769 (y)

DyMn2L3

-

-

2976(y), 2935(y)

1591 (m)

841 (m)

769 (y)

NdMn2L3

3449

-

2976(y), 2937(y)

1560 (m)

841 (m)

762 (y)

LaMn2L3

3417

-

2974(y), 2935(y)

1558 (m)

843 (m)

761 (tb)

Trên phổ hấp thụ hồng ngoại của các phức chất LnMn2L3 (Ln = Ce, Pr, Gd,
Dy, Nd, La) thấy xuất hiện dải hấp thụ chân rộng với cường độ yếu ở 3415÷3700
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cm-1. Dải hấp thụ này được qui gán cho dao động hóa trị của nhóm –OH có trong
nước ẩm hoặc trong dung môi metanol dùng để tổng hợp phức chất.
Giống như các phức chất đa nhân LnMn2L2, các phức chất dạng LnMn2L3
cũng cho thấy sự vắng mặt của dải hấp thụ với cường độ mạnh đặc trưng cho dao
động hóa trị của liên kết N–H, chứng tỏ đã xảy ra quá trình tách loại proton của
phối tử để tạo thành phức chất. Bên cạnh đó, phổ hồng ngoại của các phức chất
LnMn2L3 cũng cho thấy sự dịch chuyển mạnh của dải hấp thụ đặc trưng cho dao
động hóa trị của nhóm cacbonyl, chứng tỏ nguyên tử O đã tham gia tạo liên kết với
ion kim loại trong quá trình tạo phức chất.
Ngoài ra, trên phổ hồng ngoại của các phức chất LnMn2L3 còn thấy xuất hiện
dải hấp thụ mạnh ở vùng 843÷841 cm-1. Dải hấp thụ này đặc trưng cho dao động
hóa trị kiểu F1u của anion PF6ˉ [13]. Như vậy, trong phức chất tổng hợp được có
Khi nghiên cứu, tổng hợp phức chất của Ln3+ với Mn2+ và phối tử H2L theo tỉ
lệ mol 1:2:3, chúng tôi mong muốn có thể tổng hợp được phức chất có dạng
LnMn2L3. Giả thiết phân tử phức chất tổng hợp được có thành phần như trên thì
điện tích của phức chất dạng LnMn2L3 thu được là +1. Với sự cồng kềnh của cation
phức chất thu được có kích thước cồng kềnh nên có thể sử dụng anion có kích thước
lớn là PF6ˉ để kết tủa nó. Thật vậy, phổ khối lượng của phức chất CeMn2L3 cho thấy
pic có cường độ mạnh nhất ứng với m/z = 1429 (100%) tương ứng với thành phần
[CeMn2L3]+.
Như vậy, từ dữ kiện mà phổ khối lượng của phức chất đem lại, có thể dự đoán
thành phần của phức chất chứa ion Mn2+ và Ln3+ là [LnMn2L3]+.
Kết quả tính toán và tối ưu hóa cấu trúc cũng cho thấy LaMn2L3 là phức chất
ba nhân có điện tích +1, được trung hòa bởi anion PF6ˉ. Trong thành phần phức chất
có chứa một ion La3+; hai ion Mn2+; ba ion phối tử L2ˉ và hai phân tử metanol. Từ
Hình 3.16 có thể thấy ion La3+ có số phối trí 11, nó tạo liên kết với ba nguyên tử
nitơ của vòng pyridin, sáu nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl và hai nguyên tử oxi
của phân tử metanol.
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Hình 3.15: Cấu trúc đơn tinh thể của phức chất LaMn2L3
Nhờ phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cho thấy phức chất CeMn2L3 có
cấu trúc đối xứng. Trong phân tử phức chất, ion Ce3+ tạo liên kết phối trí 9 với sáu
nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl, 3 nguyên tử nitơ của vòng pyridin. Ion Ce3+
không tạo kiên kết phối trí với phân tử metanol.
Trong cả hai phức chất trên, ion Mn2+ phối trí bát diện với ba nguyên tử lưu
huỳnh của nhóm thioure và ba nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl. Như vậy từ
phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, có thể xác định được cấu trúc của phức
chất dạng LnMn2L3 của ion La3+ là

[LaMn2L3(OMe)2]+, của ion Ce3+ là

[CeMn2L3]+. Sự có mặt của ion PF6ˉ và phân tử metanol hoàn toàn phù hợp với các
dữ kiện đã phân tích trong phổ hồng ngoại của các phức chất này.
3.2.3. Phức chất chứa ion kiềm thổ bari (BaMn2L3)
Những nghiên cứu tiếp theo được thực hiện với phức chất của ion Mn2+ với
ion kim loại kiềm thổ bari. Bán kính ion của nguyên tố này so với các ion đất hiếm
là tương đối giống nhau, cho phép nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước ion trung
tâm tới thành phần và cấu trúc của phức chất đa kim loại.
Bảng 3.9: Các dải hấp thụ đặc trưng trong phổ IR của phối tử và phức BaMn2L3
Dải hấp thụ (cm-1)

Hợp chất
H 2L

νN-H

νC-H no

νC=O

νC-H thơm

3273(m)

2974(y), 2933(y)

1687(m); 1674(m)

752(tb)
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BaMn2L3

-

2972(y), 2931(y)

1589 (m)

750 (tb)

Trên phổ IR của phức chất BaMn2L3 không xuất hiện dải hấp thụ mạnh đặc
trưng cho dao động hóa trị của liên kết N–H trong vùng 3400 cm-1, cùng với đó là
sự dịch chuyển mạnh về phía số sóng thấp hơn (>100 cm-1) của dải hấp thụ đặc
trưng cho dao động hóa trị của nhóm cacbonyl. Điều đó chứng tỏ trong quá trình tạo
phức chất đã xảy ra sự tách loại proton trong liên kết N–H và sự tham gia tạo liên
kết phối trí với ion kim loại của nguyên tử oxi trong nhóm cacbonyl.
Trên phổ khối lượng của phức chất của Ba2+, thấy xuất hiện pic có cường độ
mạnh nhất với giá trị m/z = 1427 (100%) ứng với thành phần [BaMn2L3 + H]. Như
vậy, từ phổ khối lượng của phức chất BaMn2L3 có thể dự đoán phức chất tạo bởi
Ba2+, Mn2+ và L2ˉ là [BaMn2L3 + H]. Để có thể kết luận chính xác dạng phân tử của
phức chất BaMn2L3, chúng tôi sử dụng thêm phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh
thể trong việc nghiên cứu phức chất này.
Bằng phương pháp nhiễu xa tia X đơn tinh thể, đã xác định được thành phần
của phức chất BaMn2L3 gồm một ion Ba2+, hai ion Mn2+ và ba ion L2ˉ. Ion Ba2+ phối
trí 10 với sáu nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl, ba nguyên tử nitơ của vòng pyridin
và một nguyên tử oxi của etanol. Trong khi đó, mỗi ion Mn2+ phối trí bát diện với
ba nguyên tử oxi của nhóm cacbonyl, ba nguyên tử lưu huỳnh của nhóm thioure.
Như vậy, nhờ phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể đã xác định được cấu trúc
của phân tử phức chất là [BaMn2L3OEt].

Hình 3.21: Cấu trúc đơn tinh thể của phức chất [BaMn2L3OEt]
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