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 Ngoài nước
Tính chất phát quang của các phức chất đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong phân tích huỳnh
quang, khoa học môi trường, công nghệ sinh học tế bào và nhiều lĩnh vực khoa học kĩ thuật khác
[1]. Các tác giả [2] đã tổng hợp được các phức chất có khả năng phát quang của La(III), Eu(III),
Tb(III) với axit (Z)-4-(4- metoxyphenoxy)-4-oxobut-2-enoic, trong đó nhóm cacboxylat phối trí
chelat hai càng với các ion đất hiếm. Các phức chất này có cường độ phát quang mạnh với ánh
sáng đơn sắc có bước sóng bằng 616 nm đối với phức chất của Eu(III) và 547 nm đối với phức
chất của Tb(III).  Nhìn chung, cường độ phát quang của các phức chất của Sm3+ yếu hơn  các
phức chất của Eu3+ và Tb3+, các phức chất phát quang của Sm3+ có khả năng phát xạ ánh sáng
vùng cam-đỏ. Tính chất quý giá này được ứng dụng trong các thiết bị công nghệ cao. Ba phức
chất  của  Sm3+  với  các  axit  pyriđin-cacboxylic  phát  quang  ngay  ở  nhiệt  độ  phòng  là:
K2[Sm2(pic)6(m-pic)2.7,5H2O,  [Sm(picOH)2(m-HpicO)(H2O].3H2O  và  [Sm(HnicO)2(m-
HnicO)(H2O)].5H2O (Hpic là axit picolinic, HpicOH là axit 3-hyđroxypicolinic, H2nicO là axit 2-
hyđroxynicotinic) đã được các tác giả [3] tổng hợp. Các phức chất này đều có cấu trúc polime nhờ
khả năng tạo cầu nối giữa các ion đất hiếm của nhóm cacboxylat [3]. Phối tử HnicO- khi phối trí
với  các  ion  đất  hiếm  Tb3+,  Eu3+  đã  tạo  ra  hai  phức  chất  có  khả  năng  phát  quang  là
[Tb(HnicO)2(m-HnicO)(H2O)].1,75H2O và [Eu(HnicO)2(m-HnicO)(H2O)].1,25H2O [4], trong đó
phối tử HnicO- phối trí với các ion đất hiếm theo kiểu chelat. Các tác giả [4] đã xác định được thời
gian phát quang của các phức chất [Eu(HnicO)2(m-HnicO)(H2O)].1,25H2O và [Tb(HnicO)2(m-
HnicO)(H2O)].1,75H2O là 0,592 ± 0.007 ms và 0,113 ± 0,002 ms với trạng thái phát quang
tương ứng của các phức chất là 5D0 và 5D4. Bảy phức chất Ln(Hdipic)(dipic) (Ln: Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho, Er, Yb; H2dipic là axit 2,6- pyriđinđicacboxylic) đã được tổng hợp. Tuy các phức chất này
đồng hình với nhau nhưng khả năng phát quang rõ rệt nhất chỉ thể hiện ở phức chất của Eu3+ [5].
Ngoài ra, các phối tử dạng này còn tạo ra các phức chất đa nhân. Các tác giả [6] đã tổng hợp
được  ba  phức  chất  polime  đa  nhân  là  [Eu5(m3-OH)(oba)7(H2O)2]n.0,5H2O,  [Ho5(m3-
OH)(oba)7(H2O)2]n.0,5nH2O và [Yb6(oba)9(H2O)]n (H2oba là axit  4,4'-oxybis(benzoic)).
Trong đó, phức chất của Eu3+ có khả năng phát quang, còn phức chất của Ho3+ và Yb3+ thì có
từ tính [6].
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Trong nước
       Ở Việt Nam đã có một số loại vật liệu phát quang được chế tạo bằng các phương pháp
khác nhau được công bố như: vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố  đất hiếm, vật liệu phát
quang trên nền phốt phát đất hiếm... [7-9]. Bằng phương pháp phản ứng nổ các tác giả [10] đã
tổng hợp thành công vật liệu nano phát quang YVO4 : Er3+ và YVO4 : Er3+, Yb3+. Các tác giả
[11-12] đã nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi thủy nhiệt hay sự pha tạp Bi3+đến thuộc tính của
vật liệu phát quang NaYF4 :Er3+, Yb3+ và YVO4 : Eu3+, Bi3+ tương ứng. Thanh nano phát
quang CePO4 :Tb đã được các tác giả [13] tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt.
Tuy nhiên ở Việt Nam, vật liệu phát huỳnh quang là các phức chất đất hiếm có rất ít công trình đề
cập tới.
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phức chất europi salixylat ", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 17, Số 2, Tr 72-76.
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MỤC TIÊU 
. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- Tổng hợp thành công một số phức chất của đất hiếm với axit cacboxylic thơm.
- Nghiên cứu tính bền nhiệt,  tính chất liên kết và kiểu liên kết,  thành phần pha hơi và độ bền của
các ion mảnh của các phức chất bằng các phương pháp vật lý hiện đại như: phương pháp phân
tích nhiệt, phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại, phương pháp phổ khối lượng…
- Nghiên cứu khả năng phát huỳnh quang của các phức chất tổng hợp được bằng phương pháp
đo phổ huỳnh quang



NỘI DUNG 
Nội dung nghiên cứu
    1. Tổng hợp các phức chất caboxylat thơm (salixylat và 2- phenoxybenzoat) của một số nguyên
tố đất hiếm
    2.  Nghiên cứu tính chất của các phức chất tổng hợp được
    - Tính bền nhiệt và các quá trình xảy ra khi nung nóng của các phức chất được nghiên cứu
bằng phương pháp phân tích nhiệt.
    - Tính chất liên kết và kiểu liên kết của các phức chất được nghiên cứu bằng phương pháp phổ
hấp thụ hồng ngoại.
    - Kiểu tồn tại của phức chất ở pha hơi, thành phần pha hơi và độ bền của các ion mảnh được
nghiên cứu bằng phương pháp phổ khối lượng.
  3. Nghiên cứu khả năng phát huỳnh quang của các phức chất tổng hợp được.  
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp nghiên cứu
        - Các phức chất được tổng hợp bằng phương pháp các phản ứng giữa các hợp chất hóa
học trong dung môi nước.
        - Các phương pháp phân tích, nghiên cứu tính chất các phức chất: Phương pháp phân tích
hàm lượng ion đất hiếm, phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại, phương pháp phân tích nhiệt
(DTA, TGA), phương pháp phổ khối lượng.
-  Khả năng phát huỳnh quang và tính chất phát quang của các phức chất được nghiên cứu bằng
phương pháp phổ huỳnh quang.
HIỆU QUẢ KTXH 
Hiệu quả KTXH
 Từ các phức chất tổng hợp được có thể triển khai nghiên cứu ứng dụng chế tạo vật liệu mới.
Ngoài ra, nội dung của đề tài góp phần nghiên cứu tính chất các phức chất cacboxylat kim loại
một cách hệ thống và toàn diện. Kết quả của đề tài có thể sử dụng trong việc đào tạo cử nhân, cao
học tại khoa Hóa học - Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên hoặc có thể ứng dụng trong các
trung tâm nghiên cứu.
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