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 الکترونی و ترمو شیمیایی برهمکنش یون سه ظرفیتی النتانیم و،مطالعه ساختاری
استخراجکنندههای دی گلیکول آمیدی با استفاده از روشهای نظریهی تابعی چگالی
 فاطمه ماموسی،*طیبه حسیننژاد
 تهران ـ ایران،3991991991 : صندوق پستی، دانشگاه الزهرا، دانشکدهی فیزیک و شیمی،گروه شیمی

 دی گلیکول آمیدها به طور گستردهای برای استخراج یونهای النتانیدها و آکتینیدها از پسماندهای هستهای و افزایش کارایی این ترکیبات:چکیده
 تغییرات ساختاری دی گلیکول آمیدها در برهمکنش با یون سه ظرفیتی النتانیم با استفاده از، در این پژوهش.در فرایند استخراج مورد توجه قرار دارند
 برخی از تغییرات ساختاری، در این رابطه. الکترونی و ترمودینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است،روشهای نظریه ی تابعی چگالی به لحاظ ساختاری
 از جمله جای گزینی اکسیژن اتری با نیتروژن و اضافه شدن استخالف متیل و نیز گروههای متیلن میان اکسیژن اتری و گروه،در دی گلیکول آمیدها
 دادههای ترمودینامیکی محاسبه شده نشان میدهد که اضافه کردن گروههای متیلن میان.های کربنیلی به زنجیرهی دی گلیکول آمید بررسی شده است
 هگزان نرمال در مقایسه با دودکان حالل، عالوه بر این.اکسیژن اتری و گروه های کربنیلی کارایی قدرت استخراج این لیگاندها را کم می کند
 برخی مرتبهها و طولهای پیوندی کلیدی در محصوالت بررسی و. که در توافق با نتایج تجربی است،مطلوب تری در فرایند تشکیل کمپلکس است
.مقادیر انرژی تغییر ساختار لیگاند طی فرایند تشکیل کمپلکس با یون النتانیم بحث شده است

 توابع ترمودینامیکی، نظریهی تابعی چگالی، تغییرات ساختاری، یون النتانیم، استخراجکنندههای دیگلیکول آمیدی:کلیدواژهها

Structural, Electronic and Thermochemical Study of Interaction Between
Lanthanum Trivalent Ion with Diglycolamide Extractants Using Density
Functional Theory
T. Hosseinnejad*, F. Mamusi
Department of Chemistry, Faculty of physics & chemistry, Alzahra University, P.O.Box: 1993893973, Tehran- Iran

Abstract: Diglycolamides have been widely investigated for the high efficient extraction of lanthanide
and actinide ions from nuclear wastes. In the present study, we have mainly investigated the structural
changes of diglycolamides and their interaction with trivalent lanthanum cation from the structural,
electronic and thermodynamical viewpoints, using density functional theory (DFT) approach. In this line,
we have assessed comparatively some structural changes in diglycolamide ligand, including displacement
of oxygen ether with nitrogen, using methyl substituent and also adding methylene between oxygen ether
and carbonyl functional group. The calculated thermodynamical properties indicate that addition of
methylene groups between the ether oxygen and carbonyl functional groups decreases the performance of
these ligands in the extraction of lanthanum ions. Moreover, our calculated results demonstrate the
thermodynamical preference of using n-hexane as solvent in comparison with dodecane that is in
agreement with the experimental observations. In the next step, the trend of variations in the calculated
bond order of some selected key bonds through the complexation process has been analyzed. Finally, we
have calculated and discussed the deformation energies of ligands through the complexation with the
lanthanum cation.

Keywords: Diglycolamide extractants, Lanthanum ion, Structural changes, Density functional theory,
Thermodynamic functions
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مطالعه ساختاری ،الکترونی و ترموشیمیایی برهمکنش یون سه . . .

 .3مقدمه

قرار داده و اثراتی نظیر اثر حالل و رقیقکننده ،طول زنجیرههای

در طول چند دههی گذشته ،دانش پرتوهای «پرتوزا» و جداسازی

الکلیلی و سختی یونهای النتانیدی را مطالعه و با دادههای تجربی

با استفاده از استخراجکنندههای کوچک برای بازیابی عناصر

مقایسه کردهاند ] .[24-22یافتههای این محاسبات نشان داد که به

النتانید و آکتینید از پسماندهای هستهای ،گسترش فراوانی یافته

لحاظ الکترونی و ترمودینامیکی ،دیگلیکولآمیدها در مقایسه با

است ] .[2 ،9مشتقات دیآمیدی پیشنهاد شده به عنوان

مالونآمیدها( )2و کربامویل آلکلیل فسفین اکسیدها( )8برهمکنش

استخراجکنندهی مؤثر برای بازیابی آکتینیدها و همچنین

قویتری با یونهای النتانیدها خواهند داشت و از اینرو

النتانیدها از محصوالت شکافت هستهای به طور گستردهای مورد

دیگلیکولآمیدها لیگاندهای مطلوبتری برای استخراج آنها

مطالعه قرار گرفته است ] .[6-8بنابراین شاخهی جدیدی

محسوب میشوند ].[29-96

از

گروه

استخراجکنندههای

دیآمیدی

به

نام

در ادامهی کارهای پژوهشی پیشین ] [24-22و با توجه به

()9

دیگلیکولآمیدها

برتری دی گلیکول آمیدها نسبت به مالونآمیدها و کربامویل

(شامل پیوند اتری بین دو گروه آمیدی) طراحی و به عنوان

آلکلیل فسفین اکسیدها ،در این پژوهش ،اثر تغییرات ساختاری

استخراجکنندهی کارامدتر معرفی شده است ].[1-7

دیگلیکولآمیدها در برهمکنش با یون  La+8به لحاظ الکترونی

دیگلیکول -آمیدها دارای سه اتم اکسیژناند که توانایی تشکیل

و ترمودینامیکی با استفاده از روشهای شیمی محاسباتی و با

پیوند کوواالنسی کوئوردینانسی با اتمهای فلزی را دارند و به

تمرکز بر روی فرایند تشکیل کمپلکسهای یون  La+8با

عنوان لیگاند سه دندانهای عمل میکنند .چندین کار تجربی برای

لیگاندهای

تریمتیلدیگلیکولآمید

توضیح میل ترکیبی باالی دیگلیکولآمیدها برای عناصر واسطه-

( )TMDGAمورد بحث و بررسی قرار گرفت .لیگاند

ی دستهی  fانجام شده است ] .[92-91ساساکی و همکاران ]

( TMDGAشکل  )9به عنوان لیگاند مرجع (نشان داده شده با

 [98استخراج یونهای خاکیهای نادر از محیطهای نیتریک

نماد  )REFدر نظر گرفته شد و تمامی تغییرات ساختاری روی

اسید با یک سری از دیگلیکولآمیدهای با زنجیرههای آلکیلی

این لیگاند اعمال شد.

تغییر

شکلیافتهی

متفاوت که به اتم نیتروژن متصل شدهاند را بررسی کردند .عالوه

اولین تغییر ساختاری اعمال شده بر روی استخراجکنندهی

بر این ،تأثیر رقیقکنندههای آلی بر توزیع رفتار یونهای

مرجع ،جانشینی متیلن بین اکسیژن اتری و گروه کربنیلی با یک

آکتینیدها و النتانیدها با استفاده از دیگلیکولآمیدها به عنوان

گروه  CH8است .این ساختار که دارای نام ایوپاک N ،N

استخراجکننده در بسیاری از پژوهشها گزارش و مشاهده شده

و ´ N´ ،Nتترا آلکیل 2-و  -4دیگلیکولآمید است در شکل 2

است که قطبیت رقیقکننده بر قدرت پیوند فلز -لیگاند مؤثر است

نمایش داده شده است و از این پس با نماد  CH8–DGAمعرفی

و در نهایت تحت تأثیر غلظت لیگاند به عنوان استخراجکننده

خواهد شد.

است ].[29-98

دومین تغییر ساختاری انجام شده ،جایگزینی اکسیژن اتری

الزم ککر است که محاسبات معدودی در ارتبا با مدل-

با اتم نیتروژن است (شکل  .)8ساختار حاصل با نام ایوپاک

سازی استخراجکنندههای دی آمیدی و فرایند استخراج یونهای

 -2ˊ،2ازانیدیل بیس ( ،Nو  Nدی آلکیل استامید)( )4از این پس

آکتینیدی و النتانیدی انجام شده است ].[98

با نماد  N-DGAنمایش داده خواهد شد.

در کارهای محاسباتی پیشین مؤلفین جنبههای الکترونی و

آخرین تغییر ساختاری انجام شده بر روی لیگاند مرجع،

ترمودینامیکی برهمکنش یونهای سه ظرفیتی مختلف النتانیدها با

افزایش گروه متیلن به میان اکسیژن اتری و گروه کربنیلی در

استخراجکنندههای دی آمیدی و ارگانوفسفری را مورد بررسی

زنجیرهی کربنی است (شکل  .)4به ساختار حاصل که دارای نام
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()8

ایوپاک  N ،Nو ´ N´ ،Nتترا آلکیلاکسیدیپروپیونآمید

هگزان نرمال نسبت به دودکان در افزایش بازدهی فرایند
استخراج مطلوبتر است که این با نتایج تجربی مطابقت دارد ]،92

است ،در ادامه با نماد  CH2-DGAاشاره خواهد شد.

 .[98سپس تغییرات برخی مرتبهها و طول پیوند کلیدی در فرایند
تشکیل این کمپلکسها با یون النتانیم بررسی و قدرت برهمکنش

یون النتانیم با استخراجکنندههای پیشگفته از نظر الکترونی تحلیل
شد .در مرحلهی نهایی ،انرژی تغییر ساختار لیگاند طی فرایند
تشکیل کمپلکس با یون النتانیم محاسبه و مورد بحث قرار

شکل  .3ساختار لیگاند .TMDGA

گرفت.
 .2جزییات محاسبات
کلیهی محاسبات با استفاده از نرمافزار گمس( [28] )7و با روش
محاسباتی نظریهی تابعی چگالی ) (DFTو در دو سطح

شکل  .2ساختار لیگاند .CH8-DGA

محاسباتی * M16/6-89Gو ** M16/6-899Gانجام شد ].[26
()3

شایان ککر است که  M16کاربردیترین نوع توابع مینسوتا

است که برای مطالعه برهمکنشهای غیرکوواالنسی و بررسی
ترموشیمی واکنشهای فلزات واسطه و ترکیبات آلی -فلزی
کارایی باالیی دارد ] .[26در مورد اتم النتانیم به جای استفاده از

شکل  .1ساختار لیگاند .N-DGA

مجموعهی پایه برای توصیف کلیهی الکترونها ،از یک تابع
()1

پتانسیل مغزی مؤثر

برای توصیف  46الکترون درونی و نیز از

مجموعهی پایهی متناظرش برای توصیف الکترونهای بیرونی
استفاده شد که اثرات نسبیتی را هم در نظر میگیرد .این تابع
پتانسیل مغزی مؤثر توسط گروه تحقیقاتی دولگ و همکاران ][27

شکل  .4ساختار لیگاند .CH2-DGA

در دانشگاه اشتوتکارت در دههی نود معرفی و توسعه داده شد که

به  Stuttgart RSC 1997 ECPموسوم است.

در این پژوهش ،ابتدا ساختار بهینهی کمپلکسهای

()91

در مرحلهی بعد ،محاسبات مربو به ماتریس هسین

،[La-CH2-DGA]+8 ،[La-CH8-DGA]+8 ،[La-REF-DGA]+8

به

منظور دستیابی به خواص ترمودینامیکی هر یک از کمپلکسها

 [La-N-DGA]+8و لیگاندهای متناظر با آنها با استفاده از

و لیگاندهای مربوطه صورت گرفت و کمیتهایی نظیر انرژی

محاسبات نظریهی تابعی چگالی ) )6((DFTبه دست آمد و سپس

الکترونی ) ،(Eeانرژی الکترونی نقطه صفر )  ، (E0آنتالپی ) (Hو

پارامترهای ترمودینامیکی فرایند تشکیل کمپلکسهای مذکور در

انرژی آزاد گیبس ) (Gدر دو سطح * M16/6-89Gو

فاز گازی و در حضور دو حالل غیرقطبی هگزان نرمال و

** ،M16/6-899Gو سپس  ∆Hr ، E r,0 ،∆Er,eو  ∆Grبرای

دودکان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت .بر این اساس برهم-

واکنش محاسبه شد .برای بررسی اثر حالل بر ترموشیمی واکنش،

کنش یون النتانیم با هر یک از این استخراجکنندهها بررسی شد

محاسبات ترمودینامیکی پیشگفته در حالل غیرقطبی هگزان

و اثر تغییرات ساختاری روی کارایی این لیگاندها در استخراج

نرمال و دودکان انجام شد .بدین منظور مدل پیوستار قطبش-

یون النتانیم مورد بحث قرار گرفت .محاسبات ترموشیمیایی

()99

پذیر

تشکیل این کمپلکسها در محلول نشان داد که استفاده از حالل

) (PCMمورد توجه قرار گرفت و  ∆Hr ، E r,0 ،∆Erو

 ∆Grدر حضور این حاللها محاسبه و با استفاده از مقادیر حاصل
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تأثیر حالل بر ترموشیمی واکنش بررسی شد .عالوه بر این

فلز -لیگاند در سایر استوکیومتریهای  9:2و  9:8از این کمپلکسها

تغییرات مرتبه و طول پیوند برای برخی پیوندهای کلیدی درگیر

صورت نگرفت.

در فرایند تشکیل کمپلکس و نیز انرژی تغییر شکل در دو سطح
* M16/6-89Gو ** M16/6-899Gمحاسبه و تحلیل شد.
 .1نتیجهها و بحث
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی محاسباتی برهمکنش کاتیون
سه ظرفیتی النتانیم با لیگاندهای تغییرشکلیافتهی دیگلیکول-
آمیدی و تفسیر قدرت استخراجکنندگی این لیگاندها بود .در
گام اول ،ساختارهای بهینهشدهی کمپلکسهای

+8

]،[La-CH2-DGA]+8 ،[La-CH8-DGA]+8 ،DGA

(الف)

[La-REF+8

[La-N-

] DGAو لیگاندهای متناظر با آنها در سطح محاسباتی *-89G
 M16/6مورد بررسی قرار گرفت .ساختارهای بهینهشدهی هر
چهار لیگاند و کمپلکسهای متناظر در سطح محاسباتی *-89G
 M16/6به ترتیب در شکلهای  8الف  -ت و  6الف  -ت نشان
داده شده است .آنگاه به محاسبهی خصوصیات ترمودینامیکی
در فاز گازی پرداخته شد.
برهمکنش یونهای سه ظرفیتی ) Cm(III) ،Am(IIIو
( Eu(IIIبا دی گلیکول آمیدها پیش از این از طریق بررسی مدل
کمپلکسهایی با استوکیومتری  9:9و  9:2با روشهای محاسباتی
نظریهی تابعی چگالی به وسیلهی بویز و همکاران ] [23ارزیابی

(ب)

شده است .از نظر ساختاری نیز اثر مقدار استخالف آلکیلی در
گروه آمیدی بر خواص استخراجی این لیگاندها و میزان
گزینشپذیری این ترکیبات پیش از این مورد توجه قرار گرفته
است.
الزم به ککر است که برهمکنش بین یون النتانیم و لیگاندهای
تری پروپیل مالونآمید و تری پروپیل دی گلیکول آمید در

(پ )

پژوهشهای پیشین مورد مطالعهی محاسباتی قرار گرفته است
] .[28تمرکز اصلی در کار پژوهشی حاضر بر مطالعهی اثر
تغییرات ساختاری در لیگاندهای دی گلیکول آمیدها در برهم-
کنش با یون النتانیم است ،به نحوی که قدرت برهمکنش یون
النتانیم با چهار لیگاند پیشگفته در کمپلکسهای  9:9به طور
مقایسهای ارزیابی و تفسیر ،و لیگاند مناسب برای فرایند استخراج

(ت )

یونهای النتانیدی معرفی شد .بنابراین ،در این کار پژوهشی و
مطالعات پیشین مؤلفین ،بررسی مقایسهای روند قدرت برهمکنش
33
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شکل  .5ساختار بهینه شدهی لیگاند (الف) ( ،REF-DGAب) -DGA
( ،CH8پ) ( ،CH2-DGAت) .N-DGA

(ت )
شکل  .6ساختار بهینه شدهی کمپلکس (الف) ،[La-REF-DGA]+8
(ب) ( ،[La-CH8-DGA]+8پ) ( ،[La-CH2-DGA]+8ت) .[La-N-DGA]+8

در جدول  ،9دادههای ترمودینامیکی به دست آمده ،شامل:
انرژی واکنش تشکیل کمپلکس (با احتساب انرژی

(الف)

نقطهی صفر ،انتالپی و انرژی آزاد گیبس در فازهای گازی و
فازهای محلول برای کمپلکسهای ،[La-REF-DGA]+8
،[La-CH2-DGA]+8

،[La-CH8-DGA]+8

[La-N-+8

] DGAدرج شده است.
الزم به ککر است که در محاسبات انرژی واکنش تشکیل
کمپلکس ،مقدار خطای برهمنهی مجموعههای پایه((BSSE) )92

نیز برای کمپلکس مرجع ( ،)[La-REF-DGA]+8در دو سطح
نظری * M16/6-89Gو ** M16/6-899Gدر فاز گازی مورد
ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور محاسبات  BSSEبا روش

(ب)

()98

حالت تعادلی استاندارد

صورت گرفت ] .[21 ،23دادههای

محاسباتی حاصل ،خطای برهمنهی مجموعههای پایه برای انرژی
واکنش تشکیل کمپلکس در سطح * ،M16/6-89Gرا برابر
 8/6%به دست داد (به طوریکه با انجام تصحیح الزم مقدار ∆Ee

از  -888/97به  -842/83افزایش یافت) .مقدار محاسباتی خطای
برهمنهی در سطح ** M16/6-899Gبرای کمپلکس مذکور،
 9/4%به دست آمد (به طوریکه با انجام تصحیح الزم مقدار ∆Ee

از  -847/19به  -842/98افزایش یافت) .براساس نتیجههای
محاسباتی حاصل میتوان گفت که تصحیح مربو

(پ )

به خطای

برهمنهی مجموعههای پایه به ویژه با بزرگ شدن مجموعهی پایه
اثری ناچیز بر انرژی الکترونی واکنش تشکیل کمپلکس دارد و
از اینرو با تقریب مناسبی برای سایر کمپلکسها نیز قابل صرف-
نظر کردن خواهد بود.

مقادیر  Gدر جدول  9نشان میدهد که پایداری

ترمودینامیکی دو کمپلکس  [La-CH8-DGA]+8و [La-N-+8

] DGAدر فاز گازی به کمپلکس مرجع بسیار نزدیک است و به
31

مطالعه ساختاری ،الکترونی و ترموشیمیایی برهمکنش یون سه . . .

طور متوسط اختالفی در حدود  8kcal/molدارند .این در حالی

استخراج یونهای النتانیدی سه ظرفیتی کم میکند .این نتیجه با

است که تمایل به تشکیل کمپلکس  [La-CH2-DGA]+8کمتر

دادههای تجربی مربو

به اثر افزایش اندازهی زنجیرهای

از آنِ کمپلکس مرجع و نامطلوبتر است .بنابراین میتوان نتیجه

دیگلیکولآمید در توافق است ] .[92ویژگی مهم دیگری که از

گرفت که اضافه کردن گروههای متیلن به میان اکسیژن اتری و

محاسبات ترموشیمیایی قابل استنتاج است منفی بودن تغییر

گروههای کربونیلی کارایی این لیگاندها را در برهمکنش و
جدول  .3مقادیر ترمودینامیکی تشکیل کمپلکسهای ،[La-REF-DGA]+8

آنتروپی واکنش است؛ چرا که پیوند
+8

]،[La-CH8-DGA

+8

] [La-CH2-DGAو

+8

] [La-N-DGAدر سطح نظری

* )M16/6-899G**( M16/6-89Gدر فازهای گازی و دو فاز محلول (کلیه مقادیر برحسب یکای  kcal mol-9است).

کمپلکس  /فاز
+8

فاز محلول

][La-REF-DGA

فاز گازی

(-888/97)-847/19

(-888/74)848/81

(-889/79)-844/17

دودکان

(-896/31)-811/43

(-898/47)-813/18

(-898/48)-816/12

(-817/93)-811/11

هگزان نرمال

(-891/41)-891/69

(-897/13)-811/91

(-898/14)-817/96

(-811/21)-811/49

][La-CH8-DGA

فاز گازی

(-886/36)-843/84

(-886/88)-847/12

(-886/82)-843/44

(-847/28)-883/32

دودکان

(-893/94)-891/13

(-897/69)-811/84

(-897/61)-811/81

(-813/82)-811/48

هگزان نرمال

(-821/84)-899/37

(-891/39)-899/88

(-891/31)-899/88

(-891/79)-812/24

+8

فاز محلول

][La-CH2-DGA

فاز گازی

(-219/96)-234/91

(-233/16)-239/11

(-236/84)-271/83

(-272/11)-286/18

دودکان

(-281/37)-241/29

(-247/77)-246/91

(-246/26)-244/81

(-282/69)-281/18

هگزان نرمال

(-288/98)-248/13

(-281/18)-242/33

(-243/82)-249/86

(-284/37)-224/72

فاز گازی

(-882/87)-848/24

(-881/68)-849/41

(-843/92)-883/11

(-842/13)-882/38

دودکان

(-897/81)-813/32

(-898/88)-816/13

(-898/14)-814/47

(-817/11)-213/48

هگزان نرمال

(-891/68)-811/13

(-897/39)-813/98

(-898/81)-818/64

(-811/26)-211/81

[La-N-DGA]+8

فاز محلول

∆Ee

∆H

(-844/16)-877/12

+8

فاز محلول

˳∆E

∆G

کوئوردینانسی بین یون النتانیم و لیگاند منجر به تشکیل یک

مقایسهی مقادیر انرژی آزاد گیبس به دست آمده برای

کمپلکس و در نتیجه کاهش آنتروپی میشود .در ادامه به منظور

واکنشهای استخراج در حضور حاللهای هگزان نرمال و

بررسی اثر حالل بر قدرت برهمکنش کاتیون النتانیم با

دودکان (جدول  )9نشان میدهد که هگزان نرمال مطلوبتر از

دیگلیکول آمیدهای مورد نظر ،محاسبات نظری با بهکارگیری

دودکان است .این نتیجه با دادههای تجربی همسو است ].[92

مدل پیوستار قطبشپذیر ( )PCMبه انجام رسید .در این مطالعه،

همچنین از مقایسهی مقدارهای توابع ترمودینامیکی متناظر با

اثر دو حالل غیرقطبی هگزان نرمال و دودکان بررسی شد .باید

فازهای گازی و محلول ،کاهش گرمای آزاد شده در واکنش

توجه داشت که براساس مطالعات تجربی ،رفتار استخراجی

تشکیل کمپلکس در فاز محلول در مقایسه با فاز گازی به وضوح

النتانیدها و آکتینیدها با دی گلیکول آمیدها ،به مقدار قطبیت

مشاهده میشود .علت این امر کاهش شدیدتر سطح انرژی

رقیقکننده بسیار وابسته است به طوریکه با افزایش قطبیت

واکنشگرها نسبت به محصوالت واکنش تشکیل کمپلکس در

حالل ،ضریب توزیع یونهای النتانید و در نتیجه استخراج آنها

حضور حالل است .این ،به معنی آن است که اثر پایدارکنندگی

به درون فاز آلی کاهش مییابد .بنابراین ،استفاده از آب و رقیق-

حالل روی کاتیون سهظرفیتی النتانیم در مقایسه با کمپلکس نظیر

کنندههای قطبی اثر مطلوبی بر فرایند استخراج این یونها ندارد.

آن بیشتر است .نتیجههای محاسبات طول برخی پیوندها در

از اینرو در بررسیهای تجربی معموالً از رقیقکنندههای غیرقطبی

سطح * M16/6-89Gنشان داد که طول پیوندهای کربونیل در

و کم -قطبی برای استخراج این یونها استفاده میشود ].[98 ،92

هر چهار کمپلکس و طول پیوند کربن -اکسیژن اتری در دو
+8

+8

کمپلکس ] [La-REF-DGAو ] [La-CH8-DGAو نیز
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طول پیوند  N-Cدر کمپلکس  [La-N-DGA]+8هنگامیکه

کربونیلی چگالی الکترونی خود را طی فرایند تشکیل کمپلکس

اکسیژن اتری با نیتروژن جایگزین میشود ،در مقایسه با لیگاند

در اختیار فلز قرار دادهاند .برای مثال مرتبههای پیوندهای O9-C6
+8

افزایش

و  O2-C3در کمپلکس ] [La-CH8-DGAدر سطح محاسباتی

مییابد که خود نشاندهندهی برهمکنش کاتیون سهظرفیتی

* M16/6-89Gبه ترتیب 1/784 ،و  9/218محاسبه شده است ،در

النتانیم با اکسیژن گروه کربونیل و اکسیژن اتری و نیتروژن جای-

حالیکه مقادیر

گزین شده با اکسیژن اتری است .نکتهی قابل توجه این است که

نظیر در لیگاند مربوطه به ترتیب 1/168 ،و  9/338تعیین شده

طول پیوند کربن -اکسیژن اتری در کمپلکس [La-2-DGA]+8

است.

آزاد

 CHدر مقایسه با لیگاند آزاد تفاوت چندانی ندارد و این مؤید

عالوه بر این مرتبهی پیوندهای  N4-C3و  N8-C98در هر 4

این واقعیت است که به علت افزایش طول زنجیرهی کربنی در

کمپلکس در هر دو سطح محاسباتی نسبت به لیگاند نظیر افزایش

این کمپلکس ،برهمکنش قابلمالحظهای بین کاتیون النتانیم و

یافته است .برای مثال برای مرتبههای پیوندی  N4-C3و N8-C98

اکسیژن اتری روی نمیدهد.

در لیگاند  CH2-DGAدر سطح * ،M16/6-89Gمقداری برابر

برای توصیف بهتر برهمکنش فلز -لیگاند در این کمپلکسها

با  9/976بهدست آمده است که طی تشکیل کمپلکس با یون

اثرات الکترونی برهمکنش بررسی شد .مرتبهی پیوند برخی از

النتانیم به  9/848افزایش یافته است و این نشان میدهد که

پیوندهای مؤثر در کوئوردیناسیون ،در لیگاندهای ،REF-DGA

نیتروژن آمیدی تمایل چندانی برای برهمکنش با یون النتانیم و

 CH2-DGA،CH8-DGAو  N-DGAدر مقایسه با کمپلکس-

تشکیل کمپلکس ندارد .بر این اساس به طور کلی میتوان گفت

های نظیر النتانیم در دو سطح * M16/6-89Gو **M16/6-899G

که این تغییرها در مرتبههای پیوندی کمپلکس نسبت به لیگاند در

ارایه شده است (جدولهای  2تا  .)6دادههای محاسباتی نشان می

هر دو سطح نظری نشاندهندهی تمایل بیشتر گروه کربونیل به

دهد که مرتبههای پیوندهای  O9-C6و  O2-C3در هر دو سطح

برقراری پیوند با یون النتانیم سه ظرفیتی در مقایسه با نیتروژن

محاسباتی برای هر چهار کمپلکس نسبت به لیگاندهای نظیر

آمیدی است.

کاهش یافته است .این به این معنی است که این پیوندهای
جدول  .2مقادیر برخی مرتبههای پیوندی در لیگاند  REF-DGAو کمپلکس  [La-REF-DGA]+8محاسبه شده در دو سطح نظری * M16/6-89Gو **.M16/6-899G

پیوند

لیگاند REF-DGA

پیوند

+8

کمپلکس ][La-REF-DGA
**M16/6-899G

*M16/6-89G

**M16/6-899G

*M16/6-89G

1/774

1/311

O9-C6

1/122

1/131

O9-C6

1/713

O9-C99

1/122

1/111

O9-C99

1/774

O2-C3

9/384

2/198

O2-C3

9/987

9/291

O8-C98

9/384

2/198

O8-C98

9/988

9/217

N4-C3

9/164

9/926

N4-C3

9/436

9/883

N8-C98

9/164

9/926

N8-C98

9/438

9/883

___________

___________

___________

La-O9

1/278

1/288

___________

___________

___________

La-O2

1/826

1/418

___________

___________

___________

La-O8

1/823

1/418

جدول  .1مقادیر برخی مرتبههای پیوندی در لیگاند  CH8–DGAو کمپلکس  [La-CH8-DGA]+8محاسبه شده در دو سطح نظری * M16/6-89Gو **-899G
.M16/6

پیوند

O9-C6

لیگاند CH2–DGA

پیوند

**M16/6-899G

*M16/6-89G

1/318

1/168

O9-C6

19
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کمپلکس ][La-CH8-DGA
**M16/6-899G

*M16/6-89G

1/788

1/784
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O9-C99

1/367

1/198

O9-C99

1/746

1/741

O2-C3

9/666

9/338

O2-C3

9/218

9/218

O8-C98

9/663

9/386

O8-C98

9/912

9/916

N4-C3

9/916

9/989

N4-C3

9/881

9/842

N8-C98

9/999

9/988

N8-C98

9/881

9/488

___________

___________

___________

La-O9

1/231

1/238

___________

___________

___________

La-O2

1/818

1/812

___________

___________

___________

La-O8

1/816

1/819

جدول  .4مقادیر برخی مرتبههای پیوندی در لیگاند  CH2–DGAو کمپلکس  [La-CH2-DGA]+8محاسبه شده در دو سطح نظری * M16/6-89Gو **.M16/6-899G

لیگاند CH2-DGA

پیوند

کمپلکس [La-CH2-DGA]+8

پیوند

**M16/6-899G

*M16/6-89G

**M16/6-899G

*M16/6-89G

1/161

1/168

1/163

1/172

O9-C6

1/361

1/189

O9-C6

O9-C99

1/363

1/182

O9-C99

9/939

9/939

O2-C3

9/718

9/316

O2-C3

9/914

O8-C98

9/717

9/313

O8-C98

9/916

N4-C3

9/924

9/976

N4-C3

9/887

9/848

N8-C98

9/924

9/976

N8-C98

9/886

9/844

___________

___________

___________

La-O9

1/231

1/238

___________

___________

___________

La-O8

1/466

1/467

جدول  .5مقادیر برخی مرتبههای پیوندی در لیگاند  N–DGAو کمپلکس  [La-N-DGA]+8محاسبه شده در دو سطح نظری * M16/6-89Gو **.M16/6-899G

لیگاند N-DGA

پیوند

کمپلکس [La-N-DGA]+8

پیوند

**M16/6-899G

*M16/6-89G

**M16/6-899G

*M16/6-89G

1/311

1/311

N9-C6

1/112

9/128

N9-C6

1/378
9/939

N9-C99

1/119

9/128

N9-C99

1/379

O2-C3

9/782

9/188

O2-C3

9/977

O8-C98

9/784

9/183

O8-C98

9/968

9/963

N4-C3

9/918

9/986

N4-C3

9/882

9/861

N8-C98

9/918

9/988

N8-C98

9/883

9/864

___________

___________

___________

La-O9

1/898

1/819

___________

___________

___________

La-O2

1/823

1/828

___________

___________

___________

La-O8

1/823

1/828

جدول  .6انرژی تغییر شکل لیگاندهای  DGAدر اثر تشکیل کمپلکس با کاتیون  La+8در سطح نظری *.)M16/6-899G**( M16/6-89G
انرژی تغییر شکل )(∆Edef

REF-DGA

CH8-DGA

CH2-DGA

N-DGA

-9

( (kcal mol

گاز

(84)88

(42)44

(74)73

(48)81

هگزان نرمال

(81)88

(87)81

(79)76

(41)44

دندانههای اکسیژنی لیگاند است .این مقایسه نتیجههای زیر را

جنبهی قابل توجه دیگر نتیجههای محاسباتی به دست آمده،
مقایسهی مرتبههای پیوندی در برهمکنش بین یون  La8+و

میدهد:
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 .9در هر دو سطح محاسباتی برهمکنش یون  La8+با اکسیژنهای

 .4نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،مطالعهی محاسباتی ماهیت و قدرت

کربونیلی نسبت به اکسیژن اتری قویتر است.

+8

 .2مقایسه بین کمپلکسهای مختلف نشان میدهد که ترتیب

برهمکنش فلز -لیگاند در چهار کمپلکس ] [La-DGAدر

مرتبههای پیوندی بین یون النتانیم و دندانههای کربونیلی به

فازهای گازی و محلول بود .محاسبات در دو سطح نظری
* M16/6-89Gو ** M16/6-899Gو با استفاده از روش

قرار زیر است:

نظریهی تابعی چگالی به انجام رسید.

[La-N-DGA] < [La-CH8-DGA] <]La-REF-DGA[+8<[La-CH2-DGA]+8
+8

+8

این نتیجه نشان میدهد که برهمکنش دندانهی نیتروژنی

نتایج محاسبات مرتبهی پیوند کربونیلی در چهار کمپلکس

لیگاند  N-DGAبا  La8+قویتر از سایر لیگاندها است؛ خاصیت

 [La-DGA]+8نسبت به لیگاندهای متناظر ،REF-DGA

الکتروندهندگی گروههای متیل در لیگاند  CH8–DGAچگالی

 ،N-DGA ،CH2-DGA ،CH8-DGAدر دو سطح

الکترونی روی اکسیژنهای کربونیلی را افزایش میدهد و از

* M16/6-89Gو ** M16/6-899Gحاکی از کاهش مرتبهی

اینرو ،مرتبهی پیوندی  La-Oدر مقایسه با لیگاند مرجع که فاقد

پیوند در هر چهار کمپلکس نسبت به لیگاندهای متناظر در هر دو
سطح محاسباتی است که این ،نشان میدهد که در هر چهار

این استخالفهای متیل است ،افزایش مییابد .از سوی دیگر

کمپلکس پیوندهای کربونیلی چگالی الکترونی خود را در اختیار

وجود گروه متیلن در لیگاند  CH2–DGAفاصلهی بین گروههای

فلز قرار میدهند.

کربونیل را افزایش میدهد و از اینرو ،از نظر فضایی برهمکنش

عالوه بر این ،نتایج محاسبات کمیتهای ترمودینامیکی

فلز با لیگاند را ضعیفتر میکند.

واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون سه ظرفیتی النتانیم و هر

بررسی دیگری که در این پژوهش روی فرایند تشکیل

چهار لیگاند نشان داد که تشکیل کمپلکس کاتیون  La8+با

کمپلکس انجام شد ،محاسبه و ارزیابی انرژی تغییر شکل لیگاند

لیگاندهای  ،DGAدر فاز گازی و نیز محلول گرمازا بوده و

است که به تغییرات در هندسه و شاخصهای انرژی لیگاند آزاد

تغییرات انرژی آزاد گیبس برای آن منفی است .بنابراین ،میتوان

در حین تشکیل کمپلکس با کاتیون سه ظرفیتی النتانیم مربو

گفت تشکیل این کمپلکسها از نظر ترمودینامیکی مطلوب است

است .بنابراین ،انرژی تغییر شکل لیگاندها ،به صورت اختالف

و این لیگاندها میتوانند به عنوان استخراجکنندهی مؤثر یونهای

انرژی بین ساختار لیگاند آزاد و لیگاند درون ساختار

النتانید مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این نشان داده شد که

کمپلکس تعریف میشود .مقدارهای محاسبه شده در دو سطح

اضافه شدن گروههای متیلن به میان اکسیژن اتری و گروههای

* M16/6-89Gو ** M16/6-899Gو در دو فاز گازی و

کربونیلی کارایی این لیگاندها را در برهمکنش و استخراج

محلول (حالل هگزان نرمال) در جدول  6درج شده است.

یونهای النتانیدی سه ظرفیتی کم میکند .در هر دو سطح

مقایسهی انرژی تغییر شکل لیگاندهای مختلف در هر دو فاز

محاسباتی اثر دو نوع حالل هگزان نرمال و دودکان بر ترموشیمی

گازی و محلول نشان میدهد که اوالً انرژی تغییر شکل در هر دو

تشکیل کمپلکس ،از طریق محاسبات  PCMمورد ارزیابی قرار

سطح محاسباتی در فاز محلول نسبت به فاز گازی کمتر است و

گرفت که نشان داد که در فاز محلول حالل هگزان نرمال در

این بدین معنی است که در فاز محلول به دلیل احاطه شدن

مقایسه با دودکان برای تشکیل کلیهی کمپلکسهای النتانیم از

مولکول با زنجیرههای قطبیدهی حالل ساختار مولکول محکمتر

نظر ترمودینامیکی مساعدتر است که این با دادههای تجربی در

است و کمتر تحت تغییر شکل قرار میگیرد .ثانیاً لیگاند -

توافق است.

 CH2DGAدر اثر تشکیل کمپلکس با یون  La8+بیشتر

محاسبهی کمیتهای ترمودینامیکی در فاز گازی و فاز

دستخوش تغییرات ساختاری میشود و این تغییر شکل برای

محلول نشان داد که حضور حالل منجر به مثبتتر شدن

لیگاند مرجع نسبت به سایر لیگاندها کمتر اتفاق میافتد .بنابراین

کمیتهای ترمودینامیکی میشود .این به این معنی است که

لیگاند مرجع و لیگاند CH2DGA -نسبت به سایر لیگاندها به

حالل منجر به پایداری ترمودینامیکی گونههای یونی میشود و

ترتیب محکمترین و انعطافپذیرترین ساختار را دارا هستند.

این اثر پایدار کنندگی حالل روی یون سه ظرفیتی النتانیم در
مقایسه با کمپلکسهای سه ظرفیتی آن بیشتر است.
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جنبهی دیگری که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار
قدردانی و تشکر
نویسندگان این مقاله از دانشگاه الزهرا (س) به جهت امکانات و

 محاسبهی انرژی تغییر شکل لیگاندهای مورد بررسی در،گرفت

 کمال،تجهیزهایی که برای انجام این پروژه ارایه داده است

براین دارد که اوالً در فاز محلول به دلیل احاطه شدن مولکول با

.قدردانی را دارند

زنجیرههای قطبیدهی حالل ساختار مولکول محکمتر است و

 محاسبات انجام شده داللت.طی فرایند تشکیل کمپلکس است

2-DGA

کمتر تحت تغییر شکل قرار میگیرد و ثانیاً لیگاند

 بیشتر دستخوشLa8+ در اثر تشکیل کمپلکس با یونCH

-تغییرات ساختاری میشود و از اینرو دارای ساختار انعطاف

پینوشت

.پذیرتر است

1. Diglycolamide
2. Malonamids
3. Carbamoyl alkylphosphine oxides
4. 2,2’-azanedilbis(N,N-dimethyl acetamide)
5. N,N,N’,N’-tetra alky oxy dipropionamide
6. Density functional theory
7. Gamess

8. Minnesota functions
9. Effective core potential
10. Hessian
11. Polarizable continuum model
12. Basis set superposition error
13. Standard counterpoise procedure
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