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چکیده
در اين تحقيق سديم مونت موريلونيت از طريق واکنش تبادل کاتيون با آمينواسيد پروتون دار شده آالنين ( )Ala+ترکيب  Ala+-MMTرا
توليد نموده است .واکنش ترکيب  Ala+-MMTدر دمای اتاق با آنيون پروکسوپلي اکسو تنگستات که از واکنش فسفوتنگستيک اسيد با
هيدروژن پراکسيد در حضور مقدار کمي فسفريک اسيد طبق روش نوشته شده در مقاالت تهيه شده بود ،منجر به توليد ترکيب آالنين
پروکسوپلي اکسو تنگستات در داخل نانو اليههای مونت موريلونيت گرديد .در اين ساختار برای توليد آالنين پروکسوپلي اکسوتنگستات،
کاتيونهای  Ala+به طور الکترواستاتيک به آنيونهای پروکسو پلي اکسوتنگستات متصل ميشوند؛ بنابراين ترکيب آالنين پروکسوپلي
اکسوتنگستات داخل نانو اليههای مونت موريلونيت تشکيل و رسوب ميدهد .محصول بهدست آمده با استفاده از آناليزهای  XRD ,FT-IRو
 TGAمورد بررسي قرار گرفت .افزايش در فضای پايه به خاطر در ميان قرار گرفتن آالنين پروکسوپلي اکسوتنگستات با پيشبينيهای ساده
مبني بر حجم واندروالس آالنين پروکسوپلي اکسوتنگستات سازگاری خوبي دارد .شناسايي و آناليز  ،TGAتجزيه مرحلهای مربوط به کاهش
وزن اوليه از تبخير آب باقي مانده را نشان ميدهد که با تخريب آالنين و هيدروکسيل زدايي اليههای مونت موريلونيت همراه است.

کلید واژه :پروکسوپلي اکسوتنگستات ،مونت موريلونيت ،آالنين ،نامتحرک سازی
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مقدمه

کرده و با آب شستوشو ميدهيم و سپس خشک ميکنيم.

پلي اکسومتاالتها يا پلي اکسو آنيونها ترکيبات معدني

به منظور تثبيت پروکسوپلي اکسوتنگستات در داخل نانو

هستند که دارای ساختارهای مولکولي از کاتيونهای فلزی

اليهها  1/195گرم از فسفوتنگستيک اسيد تهيه شده را داخل

عناصر واسطه مانند  Nb ,Ta ,Mo ,Wو  Vدر باالترين

 9/24ميلي ليتر هيدروژن پراکسيد  30درصد ريخته به آن

حالت اکسايش خود بوده وقادرند کالسترهای آنيوني

 166/0ميلي ليتر فسفريک اسيد اضافه ميکنيم ودر دمای 40

اکسيژن-فلز واسطه را تشکيل دهند [ ،]1اين ترکيبات به

درجه سانتيگراد به مدت  4ساعت هم ميزنيم ،سپس 83/0

دليل پتانسيل کاربردی باال در قلمروالکترو شيمي ،پزشکي

گرم از آالنين جذب شده بر روی مونت موريلونيت را به

(ضدويروس ،ضدتومور ،ضدباکتری و ضدويروس،)HIV

اين محلول اضافه ميکنيم و به مدت  24ساعت هم ميزنيم.

کاتاليزوری وعلم مواد و داشتن ساختارهای شناخته شده و

مخلوط حاصل را فيلتر کرده و با آب ديونيزه شستشو مي-

ويژگيهای فيزيکوشيميايي منحصر به فرد ،نظرات زيادی را

دهيم و پس از خشک کردن با استفاده از آناليزهای

به خود جلب کردهاند [ .]2از کمپلکسهای تنگستن آن به-

 XRD,FT-IRو  TGAمورد بررسي قرار ميدهيم.

عنوان کاتاليزور ،برای اکسايش انواع مواد آلي با هيدروژن
پراکسيد محلول در آب در سيستم دوفازی (فازآلي-

بحث و یافتهها

فازآبي) استفاده ميشود [.]3

با تبادل يون کاتيونهای سديم داخل نانو اليههای مونت
موريلونيت اوليه با آالنين پروتون دار شده ) (Ala+ميتوان

بخش تجربی

به ماده  Ala+-MMTدست يافت .برای اثبات قرار گرفتن

فسفوتنگستيک اسيدطبق روش نوشته شده در مقاالت تهيه

کاتيونهای آالنين در داخل نانو اليهها از آناليز

و بعد از شناسايي توسط  FT-IRبه عنوان پيش ماده مورد

استفاده شد .برای مقايسه بهتر طيف  FT-IRمونت

استفاده قرار گرفت .برای تهيه مونت موريلونيت حاوی

موريلونيت خالص نيز بررسي شد که در شکل  1نشان داده

آالنين در ظرف  100ميلي ليتری  445/0گرم از آمينو اسيد

شده است.

آالنين ريخته و به آن  20ميلي ليتر آب ديونيزه اضافه مي-
کنيم و هم ميزنيم تا کامال حل شود .سپس  1گرم مونت
موريلونيت را اضافه ميکنيم و  30ميلي ليتر ديگر آب مي-
ريزيم تا کل مونت موريلونيت وارد مخلوط واکنش شود.
 pHمخلوط را با استفاده از اسيدکلريدريک  1موالر روی 3
تنظيم ميکنيم .پس از  24ساعت همزدن مخلوط را فيلتر

شکل  :1طيف  FT-IRمونت موريلونيت خالص

FT-IR
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های مربوط به آن ديده نميشود يا شودت آنهوا بسويار کوم
ميشود.

شکل  -2طيف  FT-IRترکيب (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-MMT

در طيف  FT-IRترکيب

(Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-

شکل  -3الگوی  XRDمربوط به ترکيب (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-
MMT

 MMTکه در شکل  2نشان داده شده است ،پيک جديد
مشاهده شده در ناحيه  542 cm-1را مي توان به ارتعاشات
خمشي پيوند  C=Oدر آالنين نسبت داد .مشاهده اين پيک
در اين طيف حاکي از حضور کاتيون آالنين پروتون دار
شده در اين ماده ميباشد .در اين طيف ،شانه مشاهده شده
در حدود 840 cm-1ميتواند مربوط به ارتعاشات پيوند O-O

شکل  -4منحني  TGAترکيب .(Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-MMT

در آنيون پروکسوپلي اکسو تنگستات باشد.
الگوووووی پووووراش اشووووعه ايکووووس مربوووووط بووووه ترکيووووب

نموووووووووودار ترمووووووووووگراويمتری ) (TGAترکيوووووووووب

 (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-MMTدر شکل  3نشان داده

 (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-MMTدر شوووووکل  4آورده

شده است .پيوکهوای مربووط بوه صوفحات بلووری ترکيوب

شده است ،سير نزولي نمودار اين واقعيوت را نشوان مويدهود

} (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4روی بستر مونت موريلونيوت

که با افزايش دما جرم نمونه در حال کاهش است .چوون در

دارای شدت خيلي کمي است بهطوری که ديدن آن مشکل

نمووووووودار  (Ala)3{PO4[WO(O2)2]4}-MMT TGAدر

است و فقط پيوکهوای مربووط بوه صوفحات بلووری مونوت

دمای  100تا 200درجه سانتيگراد نيوز جورم نمونوه کواهش

موريلونيت ديده ميشود .چنوين اسوتداللي درپوژوهشهوايي

يافته است ميتوان گفت نمونه دارای رطوبوت بووده کوه در

که مربوط به تثبيت نمودن آنيوونهوای فسفوتنگسوتات روی

اين محدوده دمايي رطوبت ماده از بين رفتوه و مواده خشوک

بسترهای جامد بوده است ،مطرح شده است .بدين ترتيب که

ميشود .با افزايش دما توسط دستگاه سير نزولوي اداموه پيودا

زماني که نمونوه بوه خووبي روی سوطم جامود يوا داخول آن

ميکند ،نمودار مشتق آن نشان ميدهد که در دموای  200توا

پراکنده شده است و از حالت بلوری خارج ميشود ،پيوک-

 300سرعت کاهش جرم باز هم در ماکزيمم است ،ميتووان
گفت که اين کاهش جرم به دليل تخريب آالنين در اين بازه
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دمايي است .سپس نمودار مشتق يک کاهش سرعت را نشان
ميدهد و بعد از مينيمم دوباره سرعت در دمای نزديک 500
درجه سانتيگراد افزايش موييابود کوه مويتوانود مربووط بوه
تخريب پروکسو پلي اکسوتنگستات باشود ،افوزايش سورعت
کووواهش وزن در دموووای بووواالتر از  600را مووويتووووان بوووه
هيدروکسيل زدايي مونت موريلونيت نسبت داد.

نتیجهگیری
سديم مونت موريلونيت به خاطر داشتن خاصيت تورم
پذيری ،خاصيت جذب سطحي ،خاصيت يوني و مساحت
سطم باال ،از طريق واکنش تبادل کاتيون با آمينو اسيد
پروتون دار شده آالنين ( )Ala +ترکيب  Ala+-MMTرا
توليد نمود .واکنش ترکيب Ala+-MMTدر دمای اتاق با
آنيون پروکسوپلي اکسو تنگستات که از واکنش
فسفوتنگستيک اسيد با هيدروژن پراکسيد در حضور مقدار
کمي فسفريک اسيد ،طبق روش نوشته شده در مقاالت تهيه
شده بود منجر به توليد آالنين پروکسوپلي اکسوتنگستات
تثبيت شده در داخل نانو اليههای مونت موريلونيت گرديد.
در اين ترکيب برای توليد آالنين پروکسوپلي
اکسوتنگستات ،کاتيونهای  Ala+بهطور الکترواستاتيک به
آنيونهای پراکسو پلي اکسو تنگستات متصل ميشوند؛
بنابراين ترکيب آالنين پروکسوپلي اکسوتنگستات داخل نانو
اليههای مونت موريلونيت تشکيل و رسوب ميدهد.
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