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بررسي خواص لومينسانس کمپلکسهای آهن( )IIو بيتيازول
آنيتا عابدي

*

دانشکده شيمي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
دریافت :خرداد  ،1389بازنگری :مهر  ،1389پذیرش :دی 1389

چکیده :کمپلکسهای آهن( -)IIتريس بيتيازول با استفاده از ليگاند -4'،4بيتيازول ( )bitتهيه و شناسايي شدند که عبارتاند از:
) (1) [Fe(bit)][FeBr4](Brو ] .(2) [Fe(bit)3(NO3)2این کمپلکسها به همراه کمپلکس ،(3) [Fe(dmbit)3][FeBr4]2
(-2'،2 = dmbitدي متيل-4'،4-بيتيازول) ويژگيهای طيفي ويژهي سيستمهای دي ايمين و آهن( )IIرا نشان میدهند ،به جز اين که
کمپلکسهای آهن( ،)IIبه طور معمول نشر لومينسانس قابل مالحظهای ندارند ولي کمپلکسهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،اين نشر
را به وضوح نشان میدهند .طول موج بیشینه نشر براي کمپلکسهای  1تا  3به ترتيب در  420 ،425و  450 nmديده میشود .منشاي
نشر در کمپلکسهای فلزي آرايش  ،d6مورد بحث قرار گرفت.
کلمات کليدی :کمپلکسهای آهن ،لومينسانس ،طيف جذبي ،بيتيازول.

شده ،پديده جذب و نشر در آنها مورد بررسي قرار میگيرد .نمک
مورد استفاده در اين کار ،نمکهای هالوژن آهن و ليگاند به کار
رفته بيتيازول و مشتق متيل دار آن است .کمپلکسها با طيف
سنجي  IR ،Uv-visو تجزیه عنصري شناسايي میشوند .شکل
 ،1شماي بخش کاتيوني کمپلکسهای سنتز شده که عامل جذب
ونشر لومینسانس است را نشان میدهد.

مقدمه
در سالهای اخير ،کمپلکسهای فلزي لومينسانس به دليل
قابلیت کاربرد در فناوری قطعههای نشر نور ،مورد توجه روز افزون
قرار گرفتهاند [1و .]2در اين وادي ،کمپلکسهای تريس N-N
گروه  d6عنصرهای واسطه ،به ویژه کمپلکس ]Ru(bpy)3]2+
(-2'،2 = bpyبيپيريدين) ،به دلیل شدت و عمر لومينسانس
در حالت جامد ،هم چنين گستره ي وسيع انرژيهای نشري
مورد مطالعه و بررسي ويژه بودهاند [3و .]4تقارن حالت پايه اين
کمپلکسها  D3بوده ،اتم آهن مرکزي با سه زوج نيتروژن ،هر زوج
از يک ليگاند دوحلقهای هترو آروماتيک احاطه شده است.
در پژوهش حاضر ،کمپلکسهای مشابه ،اما با فلز آهن تهيه
*عهدهدار مکاتبات:

a_abedi@iau-tnb.ac.ir
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تمام مواد مصرفي از شرکتهای  Merckو  Aldrichتهيه
شد .دستگاههای مورد استفاده در اين پژوهش ،دستگاه اسپکترومتر
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شکل  1تصوير شماتيک بخش کاتيوني کمپلکسهای 3-1

 Shimadzu-470براي طيف  ،IRدستگاه نقطه ذوب مدل
 ،Kofler Heizbank Rechart 7841دستگاه Shimadzu 2100
براي طيف جذبي و دستگاه  Perkin Elmer LS 45براي طيف
لومینسانس بودهاند.

(νC=N)، 1428m (νC-C) ،1314s ،1168m (νC-N)،
1061m، 976m، 915m، 868s، 815s (νS-C)، 767m،
694m، 470m (νFe-N)، 294s (νFe-Br). Uv-vis
(DMSO, nm): 265 (λmax)، 330.

سنتز کمپلکس )(1) [Fe(bit)][FeBr4](Br

سنتز کمپلکس ](2) [Fe(bit)3(NO3)2

 0/10گرم ( )0/32 mmolنمک  FeBr3در  25 mlمتانول
حل و سپس  0/16گرم ( )0/96 mmolليگاند -4'،4بيتيازول []5
( )bitحل شده در  25 mlمتانول به آن افزوده شد [ .]6پس از
افزوده کردن ليگاند به فلز ،مخلوط به مدت يک ساعت در دماي
 45-40˚Cبه هم زده شد .با تبخير آرام حالل در دماي آزمايشگاه،
رسوب قرمز رنگي تشکيل شد .رسوب به دست آمده را با مخلوط
استون -ايزواکتان شسته و پس از خشک کردن  0/12گرم (بازده:
 )%73/8كمپلكس بهدست آمد .اين كمپلكس در دماي 191˚C
ذوب ميشود .جدول  ،1تجزيه عنصري اين كمپلكس را نشان
ميدهد كه با فرمول  C18H12Fe2N6Br5S6هماهنگي دارد.

1587m، 1517s (νC=N)، 1426s (νC-C)، 1383m

IR :(CsI, cm-1) 3095m، 3054m (νC-H)،1517m

(νNO3)، 1163m (νC-N)، 977m، 917m، 826 s (νS-C)،

 0/12گرم ( )0/30 mmolنمک  Fe(NO3)3.9H2Oدر
 15 mlمتانول حل و سپس  0/15گرم ( )0/90 mmolليگاند
-4'،4بيتيازول ( ]5[ )bitحل شده در  25 mlمتانول ،به آن افزوده
شد .کمپلکس قرمز رنگ  2به روشي که براي کمپلکس  1استفاده
شد تهيه شد .پس از خشک کردن  0/15گرم (بازده)%73/0 :
كمپلكس بهدست آمد .جدول  ،2تجزيه عنصري اين كمپلكس را
نشان ميدهد كه با فرمول  C18H12FeN8O6S6هماهنگي دارد.
اين كمپلكس در دماي  200˚Cذوب ميشود.
IR :(CsI, cm-1) 3090m (νC-H)، 1757m، 1736m،

جدول  1نتیجههای تجزيهي عنصري کمپلکس 1
N

H

C

%

8/19

1/16

21/10

تجربي

8/27

1/18

21/26

نظري
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جدول  2نتیجههای تجزيهي عنصري کمپلکس 2
N

H

C

%

16/22

1/73

31/32

تجربي

16/36

1/75

31/55

نظري

ميان ترکيبهای ( Cr(IIIو ( Ru(IIاز اهميت ويژهای برخوردار
هستند .انواع نشرهايي که تاکنون ديده شده ،به قرار زير دسته
بندي میشوند :نوع اول ،فسفرسانس تيز است که از انتقالهای
روي اوربيتالهای فلز ناشي میشود .شناخته شده ترين نوع آن
در ياقوت متشکل از ( Cr(IIIدر  Al2O3ديده میشود و از انتقال
 2Eg→4A2gبراي يونهای  d3در ميدان  Ohپديد میآيد [ .]9نوع
دوم ،فلوئورسانس ناشي از انتقالهای اوربيتالهای فلز است که از
انتقال اسپين مجاز سيستمهای  4T2g →4A2g ،d3بهدست میآید
[ ]10و نوع سوم که رايج ترين نوع در کمپلکسهای معدني است،
فسفرسانس پهن ناشي از انتقال بار کمپلکسهای هشت وجهي
 d6است که به طور معمول به انتقال  3T1g→1A1gو آرايش t2g5
 eg1و  t2g6نسبت داده میشود [ .]11شکل  2پديده ي جذب
و نشر را در مورد کمپلکسهای تريس بيپيريدين روتنيم( )IIو
آهن( )IIنشان میدهد .همان طور که در شکل  2قابل مشاهده
است ميدان ضعيف تر کمپلکسهای آهن و پايين تر بودن سطوح
انرژي  ،5T2موجب شده لومینسانس مشاهده شده در آن ،از
انتقال 5T2→1A1حاصل شود و اين مسأله منجر به کوتاه شدن عمر
نشر در کمپلکسهای آهن میشود به طوري که کمپلکسهای
 ،]Fe(bpy)3]2+نشر لومینسانس قابل مشاهدهای را نشان

635w ، 467m (νFe-N). Uv-vis (DMSO, nm): 264
(λmax)، 352.

سنتز کمپلکس (3) [Fe(dmbit)3][FeBr4]2

 0/14گرم ( )0/51 mmolنمک  FeCl3.6H2Oدر 35 ml
متانول حل و سپس  0/30گرم ( )1/53 mmolليگاند -2'،2دي
متيل-4'،4-بيتيازول ( ]7[ )dmbitحل شده در  45 mlمتانول،
به آن افزوده شد [ .]8کمپلکس مذکور به روش مشابه قبل تهيه
شد که مقدار آن  0/13گرم (بازده )%73/5 :بود .اين كمپلكس
در دماي  274˚Cذوب ميشود .جدول  ،3تجزيه عنصري آن
را نشان ميدهد كه با فرمول  C24H24Cl8Fe3N6S6هماهنگي
داردIR :(CsI,cm-1) m3105 (νC-H)، s1517 (νC=N)، .
s1431(νC-C)، m1296، m1214، s 1164(νC-N)، m969،
m874، s767 (νS-C)، w585 (νFe-N)، m456، m378
.(νFe-Cl). UV-VIS (CH3CN, nm): 256 (λmax)، 5/358

نتیجهها و بحث
از ميان ترکيبهای کوئوردينه فلزهای واسطه ،تنها لومينسانس
آرايشهای  d6، d5، d3، d2و  d8گزارش شده است که در اين

جدول  3نتیجههای تجزيهي عنصري کمپلکس 3
N

H

C

%

7/97

2/25

27/56

تجربي

8/08

2/31

27/69

نظري

شکل  2سطوح انرژي و نمايش انتقالهای در پديده ي جذب و نشر انرژي براي  ])Ru(bpy)3]2+و ])Fe(bpy)3]2+
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اين نوار مربوط به کشش پيوند آهن-هالوژن است [12و .]13اين
در حالي است که طيف ترکيب  ،2نواري در ناحيه ي 1382 cm-1
مربوط به ( )νΝ-Oاز آنيون  NO3-را داراست [ .]14شکل
 ،5-3طيف جذب الکتروني ( )Uv-visترکيبهای  3-1را در
گسترهي  500-250 nmنشان میدهد .بررسی طيف الکترونی
ترکيبهای ذکر شده ،در گسترهی  900-500 nmنيز انجام شد
(تا غلظت  )102 Mکه هيچ جذبی را نشان نداد و به همين دليل در شکل
آورده نشده است .طيف جذبي هر سه کمپلکس ،ويژگي

نميدهند .براي بررسي بيشتر پديدهي ذکر شده ،در کمپلکسهای
آهن( ،)IIليگاندي متفاوت از بيپيريدين ،يعني بيتيازول و مشتق
دي متيل آن در نظر گرفته شد و کمپلکسهای  1تا  ،3طبق
روش عنوان شده تهيه شدند و فرمولهای مولکولي ،بر حسب
نتیجههای تجزیه عنصري تعيين شد .طيف  ،IRوجود پيوندهاي
 C-H، C=N، C-C، C-Nو  Fe-Nرا در هر سه کمپلکس
تأييد کرد [6و .]7وجود نوار جذبي در ناحيه ي  290 cm-1براي 1
و  300 cm-1براي  3و عدم وجود چنين نواری در  2نشان میدهد،
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شکل  3طيف جذبي کمپلکس  ،1در حالل  DMSOو غلظت 3/28 × 104 M
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شکل  4طيف جذبي کمپلکس  ،2در حالل  DMSOو غلظت 7/30 × 104 M
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شکل  5طيف جذبي کمپلکس  ،3در حالل  CH3CNو غلظت 2/75 × 104 M
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تابش  ،λ =320 nmدر شکلهای  8-6آورده شده است .همان طور
که در شکلهای مذکور مالحظه میشود ،کمپلکسهای کاتيوني
 ]Fe(bit)3]2+و  ]Fe(dmbit)3]2+مانند کمپلکس ])Ru(bpy)3]2+
و برخالف  ])Fe(bpy)3]2+داراي نشر لومینسانس قابل توجهي
هستند .ماکسیمم نشر براي کمپلکس  1در  ،425 nmبراي  2در
 420 nmو براي  3در  450 nmديده میشود .نشرهاي ديده شده
داراي شانه هايي هستند که نشان دهندهي سطوح انرژي متفاوت
در ترازهاي ميدان ليگاند ( ،LFشکل  )2است.

ترکيبهای هشت وجهي کم اسپين  d6با دو نوار را دارند .همهی
آنها يک نوار شديد در گسترهی  Uvرا نشان میدهند که با توجه
به شباهت آن ،به نوار جذبي مربوط به ليگاند مربوط به انتقال
* π→πليگاند (حدود  )250 nmاست [ .]6اين نوار براي کمپلکس
1تا 3به ترتيب در  264 ،265/5و  256 nmظاهر میشود .هم
چنين ،طيفها داراي نوار  MLCTنزديک گسترهی مرئي هستند
که مربوط به انتقال * d→πفلز به ليگاند است و به علت کم بودن
غلظت کمپلکسها ،به شکل ضعيف ظاهر شده است .اين نوار،
براي کمپلکس  1در حدود  2 ،330/5 nmدر  352/5 nmو  3در
 358/5 nmديده میشود.
طيف نشري کمپلکسهای باال در گسترهي  600-360 nmو با

نتيجهگيري
کمپلکسهای تريس بيپيريدين آهن( )IIبه علت پايين
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شکل  6طيف نشر لومینسانس کمپلکس  ،1در حالل  ،DMSOغلظت  3/28 × 104 Mو تابش λ =320 nm
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شکل  7طيف نشر لومینسانس کمپلکس  ،2در حالل  ،DMSOغلظت  7/30 × 104 Mو تابش λ =320 nm
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λ =320 nm  و تابش2/75 × 104 M ؛ غلظتCH3CN  در حالل،3  طيف نشر لومینسانس کمپلکس8 شکل

هزينه بودن تهيهي کمپلکسهای آهن نسبت به روتنيم و نشر
 اين ترکيبها میتوانند،قابل مالحظهي کمپلکسهای سنتز شده
.کانديداي خوبي در قطعههای نشري باشند

بودن سطوح انرژي ميدان ليگاند و کوتاه بودن زمان
، با اين حال.نشر داراي لومینسانس قابل مشاهده نيستند
، کمپلکسهای مشابه آن،مطالعههای حاضر نشان داد
دي-2'،2 ؛2  و1 بيتيازول در-4'،4 = N-N) [Fe(N-N)3]2+
) داراي خواص نشري از نوع فسفرسانس3 بيتيازول در-4'،4-متيل
پهن هستند که علت اين امر میتواند باالتر بودن سطوح ميدان
 با توجه به کم.ليگاند بيتيازول در مقايسه با بيپيريدين باشد

تشکر و قدرداني
،از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
. سپاسگزاري میشود،براي حمايت همه جانبه از پژوهش حاضر
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Abstract: Tris complexes of Fe-bithiazole with 2,2’-dimethyl-4,4’-bithiazole (bit) were synthesized
and characterized. It was shown that they are [Fe(bit)3][FeBr4](Br) (1) and [Fe(bit)3](NO3)2 (2). Two
complexes along with the complex [Fe(dmbit)3][FeCl4]2 (3) (dmbit = 2,2’-dimethyl-4,4’-bithiazole)
have spectral properties typical of Fe metal diimine systems, except that these systems usually have
no considerable luminescence but titled complexes show it clearly. The λmax of emission have been
observed at 425, 420 and 450 nm for the complexes 1-3, respectively. The origin of the emission in
the d6 metal complexes was discussed.
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