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 چکیده 
-2-و لیگاند تیون هتروسیکل ايمیدازولین برمايد اتیل آمونیوم  و تترا CuIبا  2S2[WO[2- از واکنش)دی اکسو دی تیو تنگستات(

FT-هاي طیف سنجی طريق از حاصل می شودکه S)]2N6H3Cu(C2S2N][WO4[Et  استون کمپلکس خوشه ای  درحالل تیون

IR، Vis-UVو HNMR1 آنالیزعنصری همچنین و(C.H.N) است شده شناسايی و بررسی. 

 

 تیوتنگستات دی اکسو دی - هتروسیکل لیگاندهای - عنصری آنالیز - ای شهخو کمپلکسهایهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
با تعداد زيادی از يون های فلزی به عنوان لیگاند دو  n-42 ,M=Mo,W) [MonS-(n=0[2- واکنش آنیون تیومتالیتهای

. ازويژگی های لیگاندهای [3-1]   دندانه برای تشکیل کمپلکس های خوشه ای باساختمان های متنوع گزارش شده است

ومولیبدن توانايی تهیه کمپلکس های خوشه ای هتروتیومتالیک با يون های فلزی ديگر  چنددندانه تیومتاالت تنگستن

شیمی ترکیبات خوشه . Mo(W)-Cu-S به دلیل تمايل زيادش به تشکیل ترکیبات خوشه ای( I)است، مخصوصا با مس

بسیاری از اين ترکیبات به . [6-4] وجهات زيادی را به خودش جلب کرده استدر دو دهه گذشته ت Mo(W)-Cu-S ای

-7]دلیل شباهت آن ها با سیستم های بیولوژيکی و فرآيندهای کاتالیزوری به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند

10]. 

 

                                                           

  عضو هیات علمی گروه صنايع شیمیايی دانشگاه فنی و حرفه ای -1
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 CuI    2S2WO 2N]4[Etتهیه کمپلکس -2

 mmol)گرم  5/0که درآن جرم مورد نیاز هر کدام بر اساس نسبت  1:2:1با توجه به استوکیومتری واکنش نسبت مولی 

 )گرم 30/0آمونیوم برمايد و  اتیل- از تترا  ( mmol    14/3)گرم 66/0و 2S2WO2)4[(NH[از هسته مرکزی   (1/  58

mmol57/1)  از نمک يديد مس(I) داشته ، وزن کرده و در يک ارلن کوچک   را برcc50  ريخته وml 15   استون به آن

اضافه می شود )همراه با يک مگنت کوچک ( و درب ظرف را با استاپر پوشانده و بر روی هم زن مغناطیسی قرار داده ايم و 

و رسوب روی صافی را روی يک  ساعت ،  نمونه را صاف کرده  )با کاغذ صافی ويک قیف ساده ( 6بعد از گذشت مدت زمان

الل صورت بگیرد. رسوب  زرد رنگ خشک شده بدست آمده، همان کمپلکس مورد نظر شیشه ساعت قرار داده تا تبخیر ح

 مورد بررسی قرار گرفته است . FT-IRو UV-Vis است  که کمپلکس حاصل توسط تکنیک های 

Br           (1)4CuI +2NH2S2WO2N)4NBr  + CuI                       (Et4+  2 Et 2  S2WO2)4(NH 

     

 S)   2N6H3Cu(C2S2WO N)4(Etمپلکستهیه ک -3

    mmol )گرم   1/0که درآن جرم مورد نیاز هر کدام بر اساس نسبت  1:1با توجه به استوکیومتری واکنش نسبت مولی  

داشته  و وزن کرده و در  را بر  Imt(  L3ازلیگاند)( mmol     137 /0)گرم 014/0و CuI2S2WO2N)4(Etاز(0/ 136

استون به آن اضافه میشود )همراه با يک مگنت کوچک (  و درب ظرف را با   ml 15ريخته و  cc05يک بالون کوچک 

ساعت ، نمونه را صاف کرده )با کاغذ 6 استاپر پوشانده و بر روی هم زن مغناطیسی قرار داده ايم و بعد از گذشت مدت زمان

اعت قرار داده تا تبخیر حالل صورت بگیرد. صافی ويک قیف ساده (و رسوب زرد رنگ، روی کاغذ صافی را روی شیشه س

HNMR1 IR, –,FT  -UVرسوب خشک شده  بدست آمده همان کمپلکس مورد نظر است که توسط تکنیک های 

Vis و آنالیز عنصری(C.H.N)  .مورد بررسی قرارگرفته می شود 

  

 

(2)       N) I 4S)+ (Et2N6H6Cu (C2S2N)WO4S               ( Et2N6H3CuI  +C2S2WO 2N)4(Et   

 

 Cu(Imt)2S2WON][4[Et[بررسی طیف بینی کمپلکس  -4
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  FT-IRطیف زیر قرمز  1-4

را نشان می دهد. همان طوری که مشاهده می  S)]2N6H3Cu(C2S2N][WO4[Et کمپلکس IR-FTطیف  (1شکل)

 cm-جود در محدوده یمیباشد ،جذب مو cm  17/450-1در محدوده  S-Wشود. نوار ارتعاشی قوی مربوط به پیوند 

مربوط به    2990ديده می شود. cm  3147-1در محدوده H-Nپیک مربوط به می باشد  O-Wمربوط به پیوند  164/904

  .[11]تترا اتیل آمونیوم می باشد و پیک مشاهده شده است  C-Hارتعاش کششی 

 با لیگاند  Cu(Imt)]2S2N][WO4[Et  : مقایسه ارتعاشات کمپلکس1جدول 

 1cm Cu(Imt)]2S2N][WO4Et[ ((Imt)-ارتعاش  نوع

C=S 74/832 - 

N-H 3147 93/3247 

W-S 17/450 - 

W-O 62/904 - 

 

 

 

 Cu(Imt)]2S2N][WO4[Etکمپلکس  IR-FTطیف ( : 1شکل )

 

   (UV-Vis )فرابنفش –طیف الکترونی مرئی  2-4
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میباشد که يک نوار  DMSOدر حالل   Cu(Imt)]2S2N][WO4[Etکمپلکس فرابنفش  -طیف مرئی  (2شکل )

است که نسبت به  2S2(WO(-2ظاهر می شود که مربوط به انتقاالت الکترونی در آنیون  nm 380جذبی در

 ]2S2WO2)4[(NH آزاد به میزانnm  35  افزايش پیدا کرده است اين افزايش در طیفVis-UV  نشانه ی

 می باشد. 2S2(WO(-2به  Cuن کوئوردينه شدن  يو

 

 

  

 DMSOدر حالل  2N8H5Cu(C2S2WON][4[Et([کمپلکس ViS-UVطیف  ( :2شکل )

 

 HNMR1طیف  3-4 

باشد که  می DMSOدر حالل S)2N6H3Cu(C2S2WON][4[Et[ ترکیب HNMR1( مربوط به طیف 3شکل)

،پیک در میدان پايین ظاهر شده است  Nاست که به علت الکترونگاتیوی  N-Hمربوط به پروتون   ppm  6/48پیک

های حلقه  C-Hهای اتیل و C-H)جابه جای شیمیايی باال(. همچنین پیک های محدوده يک تا قبل از چهار مربوط به 

 .[12]لیگاند هسنتد .چون تغییرات شیمیايی نزديک به هم هستند قابل جداسازی نیستند
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 DMSOدر حالل Cu(Imt)]2S2N][WO4[Etکمپلکس  HNMR1یف ط( : 3شکل )

 

  C.H.Nبررسی آنالیز عنصری  -5

 Cu(Imt)]2S2N][WO4[Et( : نتایج آنالیز عنصری کمپلکس 2جدول)

C.H.N C% N% H% 

 54/3 94/5 68/16 درصد تجربی

 32/3 36/5 87/16 درصد تئوری

 

فرمول پیشنهادی بصورت   HNMR1و Vis-UVو  IR( به همراه نتايج C.H.Nبا توجه به داده های باال)آنالیز عنصری

پیشنهاد می شود. ترکیبات تیومتال مختلف در اثر انجام واکنش های  I(Imt)]2Cu3N][WOS4[Etکمپلکس 

تغییر می کنند که از طريق  Wشیمیايی قابلیت تبديل به يکديگر را دارند زيرا تعداد اتمهای اکسیژن و گوگرداطراف 

 بی در مقاالت منتشر شده مختلف بدست آمده است.تجر
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 نتیجه گیری  

برخی ترکیبات خوشه ای هتروتیومتالیک به دلیل دارا بودن ويژگی های مولکولهای  آلی و نیمه رساناهای معدنی ، سهولت 

متنوعی میباشند به  اصالح ساختاری و وجود تعداد زياد اتم های فلزات واسطه در ساختار آنها دارای کاربردهای متعدد و

ويژه تیوتنگستن و تیومولیبدينیم به عنوان واحد های ساختمانی مهمی برای سنتز ترکیبات خوشه ای به دست آمده ،به 

علت ارتباط با سیستم های زيست شناختی ، کاتالیزورهای مهم صنعتی و مواد نوری به طور گسترده مورد مطالعه قرار 

 گرفته اند.

نیز استفاده می شود ، از طرف ديگر  Ag+می باشد که از اتم های يون مشابه  Cu(II)ه سازی آنزيم هدف اصلی کار مشاب

که در بدن موجودات زنده وجود دارند نقش آنزيمی داشته و فعالیت های بیولوژيکی و شیمیايی متنوعی  Cu(I)آنزيم های 

 از خود نشان می دهد .

شبیه سازی و  Cu+ه طور کلی به دلیل تشابه با يکی از سايت های آنزيم در اين پروژه ترکیبات خوشه ای سنتز شده ب

پس هدف اصلی در سنتز ترکیبات خوشه ای شبیه سازی آنزيم های موجود در  مورد بررسی و شناسايی قرار گرفته اند.

 بدن است.
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