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مریمراشکی،9اسمابامدی،9مریمریگی
تاريخ دريافت0101/10/10 :
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تاريخ پذيرش0101/01/72 :

چکیده 
واکنش تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقهی دیسیکلوهگزیل -81کرون 6-با کاتیون
هیدروکسیلآمونیوم در سیستمهای حلّالی متانول /دیمتیلفرمامید ،متانول /اتیلاستات ،استونیتریل /متانول
و استونیتریل-8 /بوتانول با استفاده از روش تیتراسیون هدایت سنجی در دماهای مختلف ،مورد مطالعه
قرارگرفت .نتایج نشان میدهند که کمپلکسهای تشکیل شده دارای استوکیومتری  [ML] 8:8میباشند.
مقادیر ثابتهای پایداری کمپلکس  )DCH18C6.NH3(+که با استفاده از دادههای هدایت سنجی تعیین
شدند نشان میدهند که پایداری کمپلکس مذکور تحت تاثیر ماهیت و ترکیب حلّال قرار میگیرد .در
تمام مخلوطهای دو جزئی حلّالها (به جز مخلوط حلّال متانول /استونیتریل که پردازش داده ها در این
مخلوط حلّال امکان پذیر نبود) یک ارتباط غیرخطی برای تغییرات ثابت پایداری کمپلکسهای مذکور
بر حسب ترکیب حلّال مشاهده شد .این نوع رفتار به برهمکنشهای حلّال -حلّال در مخلوط دوتایی
حلّال نسبت داده میشود .مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی (

،Δ

Δو

 ،)Δبرای واکنشهای

تشکیل کمپلکس ،در مواردی که پردازش دادهها امکان پذیر بود ،از وابستگی دمایی ثابتهای پایداری
بدست آمدند .نتایج بدستآمده نشانمیدهند که ترمودینامیک واکنش تشکیل کمپلکس مذکور تحت
تاثیر ماهیت و ترکیب مخلوط حلّالها قرار میگیرد و عامل مساعد در پایداری کمپلکس تشکیل شده در
بیشتر مخلوط حلّال ها آنتروپی و در سایر موارد آنتالپی می باشد.
واژههای کلیدی :دیسیکلوهگزیل  -81کرون ،6-هیدروکسیلآمونیوم ،هدایت سنجی ،حلّالهای
ناآبی
 .8استادیار شیمی  ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .،2نویسندهیمسئول :کارشناس ارشد شیمی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان;
Email: FEbrahimi22@gmail.com
 .3کارشناس ارشد شیمی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
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-4مقدمه





کرون اترها از خانوادهی ترکیبات میزبان هستند و در زمینهی شیمی سوپرا مولکولی 8که
شامل برهمکنشهای غیرکواالنسی است (گیسپرت ،)2001 ،2به طور وسیع مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .این پلی اترهای درشت حلقه که در سال  8661توسط پدرسن 3کشف شدند ،به
عنوان عوامل کمپلکس دهنده ،برای یونهای فلزی و همچنین برخی آنیونها و گونههای
طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتند .کرون اترها مولکولهای حلقوی ویژه در شناسایی مولکولی
سابستریت مناسب از طریق پیوند هیدروژنی ،برهمکنشهای یونی و برهمکنشهای آبگریز
میباشند .در شیمی تجزیه کرون اترها به خاطر خصلت یون گزینی خود در فرایندهای
جداسازی و انتقال برای بازیابی یا حذف کاتیونها از محلولهای خیلی رقیق (وینک 4و
همکاران8660 ،؛ کارتر و استول8614 ،5؛ کینگ و هکلی ،)8664 ،6طراحی الکترودهای یون
گزین (اگورو و بولوتین )2006 ،1و همچنین به عنوان فاز ساکن در روشهای کـروماتوگرافی
(هیون 1و همکاران )2008 ،مورد استفاده قرارگرفتهاند .کرون اترها به دلیل توانایی خود در
حل نمودن نمکها در حلّالهای آلی ،با کاهش دادن برهمکنش کاتیون  /آنیون از طریق
سولواسیون کاتیون ها در بسیاری از سنتزهای آلی ،به عنوان کاتالیزور انتقال فاز (لندینی 6و
همکاران ،)8610 ،مدل تقلیدکنندهی آنزیمها و همچنین به عنوان عامل تشخیصی یا درمانی در
پزشکی استفاده شدهاند (کوزاکا 80و همکاران .)8610 ،تکنیکهای فیزیکوشیمیایی بسیار
متنوعی مانند اسپکتروسکوپی رزونـانس مغنـاطیسی هسته (ایراندوست و همکـاران،)2080 ،
اسپــکتـرومـتـری جرمــی (کـاتریتزکی 88و هـمــکاران ،)8662 ،الکـتروفــورز مـوئـــینه ای
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(کاتسوتا 8و همکاران ،)2002 ،کالریمتری (باچمن 2و همکاران ،)2001 ،پالروگرافی (رونقی
و همکاران ،)2002 ،اسپکترومتری (سمنانی و همکاران ،)8661 ،پتانسیومتری (کازمینا 3و
همکاران )2006 ،و فلورسانس (یاپار و ارک ،)2008 ،4برای مطالعهی تشکیل کمپلکس بین
کرون اترها و کاتیونهای فلزی در محلول استفاده شدهاند .عالوه براین تکنیکها ،هدایت
سنجی به عنوان یک روش ساده و ارزان برای مطالعهی این کمپلکسها پیشنهاد شدهاست.
فایدهی هدایتسنجی این است که اندازهگیریها میتوانند با دقت باال در سیستمهای حلّال با
غلظت بسیار پایین انجام شوند .این روش یکی از مورد اعتمادترین روشها برای اندازهگیری
ثابت تشکیل کمپلکسهای کرون اتر میباشد (کریستی و شریواستاو .)2088 ،5کمپلکسهای
کاتیونهای غیر معدنی با لیگاندهای درشت حلقه در دهههای گذشته به طور مشتاقانه مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .بر این مبنا گزینشپذیری تشکیل کمپلکس در محلولها ،نه تنها به نسبت
قطر کاتیون و حفرهی کرون ،بلکه به توانایی حلّال پوشی کاتیون و کمپلکس و لیگاند توسط
حلّال نیز وابسته است .با این وجود مطالعات انجام شده در مورد اثر حلّال بر واکنشهای
تشکیل کمپلکس کاتیون-کرون اتر به ویژه در مخلوط حلّالها اندک هستند .حلّالها نه تنها به
عنوان محیطی برای واکنشها در فاز مایع عمل میکنند ،بلکه (از طریق انواع حلّال پوشی) در
برهمکنش با واکنشگرهای حل شده فعاالنه سهیم میباشند؛ به عبارت دیگر ،حلّال ساختار
جسم حلشونده را تحت تاثیر قرار میدهد .حلّالها میتوانند در تعادل تشکیل کمپلکس
جانشین شوند و به طور اساسی درجهی واکنش و مکانیسم آن را تحت تاثیر قرار دهند .در این
پژوهش ،تأثیر تغییر ماهیت و ترکیب حلّال بر ترمودینامیک تشکیل کمپلکس دی
سیکلوهگزیل -81کرون 6-با کاتیون هیدروکسیل آمونیوم ،در مخلوطهای دو جزئی حلّال-
های متانول /دیمتیلفرمامید ،متانول /اتیل استات ،استونیتریل /متانول و استونتریل-8 /بوتانول
با استفاده از روش هدایت سنجی مورد بررسی قرار گرفت.
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-2موادوروشها
دی سیکلوهگزیل -81کرون 6-و هیدروکسیل آمونیوم کلرید ،از شرکت مرک تهیه و بدون
هیچگونه خالص سازی قبلی مورد استفاده قرار گرفتند .حلّالها شامل :متانول ،دی متیل
فرمامید و اتیل استات ،استونیتریل و -8بوتانول ،از شرکت مرک تهیه و با باالترین درجهی
خلوص و هدایت هر حلّال کمتر از  3×80-1 Ω-1 cm-1مورد استفاده قرار گرفتند .روش مورد
استفاده برای بدست آوردن ثابت تشکیل کمپلکس به این صورت است که  20میلیلیتر از
محلول کاتیون با غلظت  5 ×80-4موالر در مخلوط حلّال مورد نظر به داخل سل مخصوص
تیتراسیون منتقل گردید و هدایت اولیهی محلول قرائت شد .سپس توسط یک میکروپیپت از
محلول کرون اتر با غلظت  0/02موالر با همان ترکیب حلّالی محلول کاتیون ،مرحله به مرحله
و هر بار  800میکرولیتر به ظرف تیتراسیون افزوده شد .پس از هربار افزایش و برقراری تعادل،
هدایت محلول قرائت گردید .افزایش محلول کرون اتر ،تا رسیدن به نسبت مولی  3الی 4
(کرون اتر به نمک) ادامه یافت .اندازهگیریهای هدایتسنجی برای هر ترکیب درصد حلّالی،
در چهار دما انجام شدند .به منظور جلوگیری از تبخیر و تغییر حجم محلول که نتایج آزمایش
را تحت تاثیر قرار میدهد ،دهانه ظرف در طول آزمایش کامالً مسدود گردیده و فقط
حفراتی جهت عبور الکترود و نوک میکروپیپت در آن تعبیه گردید .اندازهگیریهای
هدایت سنجی با استفاده از ابزار هدایت سنج  JENWAYمدل  4580دیجیتال با دقت 0/08
میکرو زیــمنس ،و در یک حمام آب مجهز به سیرکوالتور با دمــای ثابـت ( ) 0/8انجام
شدند .هدایت الکترولیتی با استفاده از یک سل متشکل از دو الکترود پالتین که در آن پتانسیل
متناوب اعمال میشد اندازهگیری شد .سل هدایت سنج با ثابت سل  0/61بر سانتیمتر در این
آزمایش استفاده شد .برای هر ترکیب درصد از دو حلّال ،در هر چهار دمای مورد اندازهگیری،
نمودارهای موسوم به نمودارهای هدایت سنجی که در آن محور افقی نشان دهندهی نسبت
مولـی لیگــاند به کاتیـون و محــور عمــودی بیانگــر هدایـت مـوالری محلول کمپـلکس
) Λm (ohm-1 cm2 mole-1است ،رسم گردید .ثابتهای تشکیل کمپلکس در هر دما از
تغییرات هدایت موالری به عنوان تابعی از نسبت مولی لیگاند به کاتیون ،با استفاده از برنامهی
حداقل مربعات غیرخطی  ،GENPLOTمحاسبه شد .جزئیات محاسبات ثابتهای تشکیل
کمپلکس به روش هدایت سنجی در جایی دیگر شرح داده شده است (رونقی و همکاران،
 .)8661نرم افزار مقدار ثابت تشکیل کمپلکس ) (Kfو میزان انحراف از معیار را برای هر دما،
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به عنوان خروجی بدست میدهد .در مرحلهی بعد نمودارهای وانت-هوف ( LnKبر حسب
 )8000/tرسم شدند ،مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی شامل تغییرات آنتالپی استاندارد برای
واکنشهای تشکیل کمپلکس با استفاده از شیب نمودارهای وانت-هوف ،مقدار
رابطهی

 Δاز

 Δو تغییـرات در آنتـروپی استانـدارد از رابطه ی
 ،Δدر دمای  25درجهی سانتیگراد محاسبه شده اند.

-9نتایجوبحث
واکنش تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقهی دیسیکلوهگزیل -81کرون 6-با
کاتیون هیدروکسیلآمونیوم در مخلوط حلّالهای متانول /دیمتیلفرمامید ،متانول /اتیلاستات،
متانول /استونیتریل و استونیتریل - 8 /بوتانول در دماهای  45 ،35 ،25 ،85درجه سانتیگراد به
روش هدایتسنجی مورد مطالعه قرارگرفت .نمودارهای  8الی  4منحنیهای نوعی از مقادیر
هدایت موالری به عنوان تابعی از نسبت مولی غلظتهای دیسیکلوهگزیل -81کرون/6-
هیدروکسیلآمونیوم در حلّال متانول /دیمتیلفرمامید (درصد مولی متانول= ،)10متانول /اتیل-
استات (درصد مولی متانول= ،)40متانول /استونیتریل (درصد مولی متانول = )40و استونیتریل/
 -8بوتانول (درصد مولی استونیتریل = )10را در دماهای مختلف نشان میدهند.
مقادیر  log Kfکمپلکس برای این سیستمهای حلّالی ،در جدول  8درج شده است .الزم
به ذکر است که برای سیستم حلّالی متانول /استونیتریل یا دادهها در نرمافزار GENPLOT

قابل پردازش نبودند و یا آنکه انحراف استانداردهای باال داشتند .بنابراین محاسبه ثابت تشکیل
کمپلکس و انجام محاسبات ترمودینامیکی برای این سیستم حلّالی امکانپذیر نشد.
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نمودار  .1منحنی هدایت مولی محلول در مقابل نسبت مولی لیگاند به کاتیون برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی دو جزئی متانول/دیمتیلفرمامید (درصد مولی متانول =)08
در دماهای مختلف
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نمودار  .2منحنی هدایت مولی محلول در مقابل نسبت مولی لیگاند به کاتیون برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3)+در سیستم حلّالی دو جزئی متانول/اتیل استات (درصد مولی متانول = )08
در دماهای مختلف
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نمودار  .3منحنی هدایت مولی محلول در مقابل نسبت مولی لیگاند به کاتیون برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی دو جزئی متانول /استونیتریل (درصد مولی متانول = )28
در دماهای مختلف
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نمودار  .0منحنی هدایت مولی محلول در مقابل نسبت مولی لیگاند به کاتیون برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی دو جزئی استونیتریل -1 /بوتانول (درصد مولی استونیتریل =  )08در
دماهای مختلف
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جدول .1مقادیر  LogKfبرای تشکیل کمپلکس  )DCH18C6.HONH3(+در سیستمهای دوجزئی متانول/
دیمتیلفرمامید ،متانول /اتیلاستات و استونیتریل-1 /بوتانول
Log Kf ± SDa


مولی حلّال
درصد 

 41درجهسانتیگراد 

21درجهسانتیگراد 

91درجهسانتیگراد 

11درجهسانتیگراد 

دیمتیلفرمامید خالص

3/23 ±0/01

2/16 ± 0/86

3/88 ±0/04

3/56 ±0/88

 %10دیمتیلفرمامید%20 -متانول

**

2/10 ±0/81

**

2/66 ±0/84

 %60دیمتیلفرمامید%40 -متانول

**

2/14 ±0/22

3/85 ±0/06

3/30 ±0/05

 %40دیمتیلفرمامید%60 -متانول

3/34 ±0/01

3/20 ±0/01

2/16 ±0/06

3/36±0/06

 %20دیمتیلفرمامید%10 -متانول

3/50 ±0/01

3/33 ±0/01

3/31 ±0/80

3/28 ±0/06

متانول خالص

4/88 ±0/01

4/86 ±0/01

3/51 ±0/01

4/32 ±0/8

 %10متانول %20 -اتیلاستات

**

2/66±0/24

*

**

 %60متانول %40 -اتیلاستات

3/12±0/04

3/42±0/05

3/24 ±0/06

3/85 ±0/06

 %40متانول %60 -اتیلاستات

4/03 ±0/02

3/10 ±0/04

3/61 ±0/82

3/56 ±0/05

استونیتریل خالص

4/14 ±0/00

4/61 ±0/84

4/11 ±0/80

5/03 ±0/81

 %10استونیتریل -8 %20 -بوتانول

3/61 ±0/06

4/26 ±0/06

4/23 ±0/80

4/11 ±0/86

 %60استونیتریل -8 %40 -بوتانول

3/16 ±0/01

3/61 ±0/88

3/65 ±0/80

3/66 ±0/06

 %40استونیتریل -8 %60 -بوتانول

4/23 ±0/86

4/36 ±0/86

3/61 ±0/06

4/41 ±0/01

 %20استونیتریل-8 %10 -بوتانول

*

*

*

4/13 ±0/85

-8بوتانول خالص

3/60 ±0/01

*

*

5/02 ±0/22

 :aانحراف استاندارد
**  :مقدار  log Kfبه علت عدم امکان پردازش داده ها تعیین نشد
* :دارای خطای باال ( بزرگتر از )0/25

نمودارهای وانت -هوف برای سیستم های مورد مطالعه رسم شدهاند .نمودار  5یک نمونه از
این نمودارها را نشان میدهد.
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11.5

40mole%MeOH_EtOAc

60 mole%MeOH_EtOAc

9.5

LnK
7.5

3.33

3.43

3.23

1000/T

5.5
3.13

نمودار  .5نمودار وانت-هوف برای تشکیل کمپلکس (DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی متانول /اتیلاستات
با درصدهای مولی مختلف

مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی در جدول  2آورده شدهاند:
جدول  .2مقادیر توابع ترمودینامیکی برای واکنش تشکیل کمپلکس  )DCH18C6.HONH3(+در سیستمهای دو
جزئی متانول /دیمتیلفرمامید ،متانول /اتیلاستات و استونیتریل -1/بوتانول با در صدهای مولی مختلف
درصدمولیحلّال


(کیلوژولبرمول) 

(ژول/مول.کلوین) 

(کیلوژولبرمول) 

دیمتیلفرمامید خالص

*

*

-81/41 ±0/45

 %10دیمتیلفرمامید %20 -متانول

**

**

-85/42 ±8/02

 %60دیمتیلفرمامید %40 -متانول

58/01 ±82/28

223/61 ±48/81

-85/66 ±8/21

 %40دیمتیلفرمامید %60 -متانول

*

*

-86/8 ±0/40

 %20دیمتیلفرمامید %10 -متانول

-84/38 ±5/56

-32/23 ±81/15

-4/66 ±0/80

متانول خالص

82/64 ±8/24

822/82±4/52

-23/46 ±0/50

 %10متانول %20 -اتیلاستات

**

**

-25/21 ±80/12

 %60متانول %40 -اتیلاستات

-44/38 ±88/15

-14/88 ±36/44

-22/23 ±0/34

 %40متانول %60 -اتیلاستات

-21/05 ±2/18

-83/43 ±6/41

-23/05 ±0/84

استونیتریل خالص

80/22 ±4/05

821/80 ±83/60

-21/66 ±0/04

 %10استونیتریل -8 %20 -بوتانول

56/31 ±88/06

266/14 ±31/21

-28/04 ±0/55

 %60استونیتریل -8 %40 -بوتانول

83/11 ±8/60

881/30 ±6/68

-28/46 ±0/46

 %40استونیتریل -8 %60 -بوتانول

83/14 ±2/15

65/85 ±6/16

-5/61 ±0/64

 %20استونیتریل -8 %10 -بوتانول

**

**

**

-8بوتانول خالص

**

**

**

** :به علت عدم امکان پردازش داده ها تعیین نشد.
* :به علت مشاهده خطای باال (بزرگتر از  20درصد) نمایش داده نشد.
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-1نتیجهگیری 
همچنانکه از نمودار  8مشاهده میشود افزودن دیسیکلوهگزیل -81کرون 6-به کاتیون
هیدروکسیلآمونیوم در مخلوط حلّال متانول /دیمتیلفرمامید در دماهای مختلف منجر به
کاهش در هدایت موالری میشود .این امر بیانگر تحرک کمتر کمپلکس تشکیل شده نسبت
به کاتیون آزاد حلّال پوشی شده است .امّا در حلّال دیمتیلفرمامید خالص همانند سیستم
حلّالی متانول /اتیلاستات (نمودار )2و استونیتریل -8 /بوتانول (نمودار  ،)4افزایش کرون اتر
در دماهای مختلف منجر به افزایش در هدایت موالری میشود ،که نشان دهندهی تحرک
بیشتر کمپلکس نسبت به کاتیون آزاد حلّال پوشی شده در این محیطهای حلّالی است.
همانطور که از نمودارها مشاهده میشود نقطهی شکست منحنیها در نسبت مولی حدود یک
واقع شده است که مؤید تشکیل کمپلکس با استوکیومتری  [ML] ،8:8میباشد .بعالوه
همانطور که در نمودار  8مشاهده میشود ،در سیستم حلّالی متانول /دیمتیلفرمامید (درصد
مولی متانول= ،)10میزان انحنای منحنیها با افزایش دما کمتر شده است که مؤید تشکیل
کمپلکس های با ثابت پایداری کمتر با افزایش دما است .رفتار مشابهی برای تشکیل این
کمپلکس در مخلوط حلّال متانول /اتیلاستات مشاهده شد.
بنابراین میتوان استنباط نمود که تشکیل کمپلکس بین دیسیکلوهگزیل-81کرون 6-با
کاتیون هیدروکسیل آمونیوم در این مخلوط حلّالها گرماده است .عالوه بر این همچنان که در
جدول  8مشاهده میشود در بیشتر موارد با افزایش درصد مولی دیمتیلفرمامید در مخلوط
حلّال متانول /دیمتیلفرمامید ،ثابت تشکیل کمپلکس کاهش یافته است که می تواند بیانگر
حلّال پوشی قویتر کاتیون توسط حلّال دی متیلفرمامید در مقایسه با حلّال متانول باشد .حلّال
دیمتیلفرمامید با عدد دهندگی باال ( )DN = 26/6میتواند کاتیون را به شدت حلّال پوشی
کند و بنابراین با لیگاند برای بدست آوردن کاتیون رقابت میکند .در مخلوط حلّال متانول/
استونیتریل روندهای متنوعی مشاهده گردید .برای مثال در حلّالهای دوجزئی با  10و 60
درصد مولی متانول ابتدا یک کاهش اولیه در هدایت موالری تا نسبت مولی حدود یک و
سپس افزایش هدایت مشاهده گردید ،در حالیکه برای حلّال دو جزئی با  20درصد مولی
متانول ،به طوری که در نمودار  3مشاهده می شود ،منحنیهای هدایت موالری دارای روند
کاهشی با نقطهی شکست در نسبت مولی یک میباشند .همچنان که در نمودار  4مشاهده می-
شود در سیستم حلّالی دو جزئی استونیتریل -8 /بوتانول (درصد مولی استونیتریل= ،)10میزان
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انحنای منحنیها با افزایش دما بیشتر شده است که مؤید تشکیل کمپلکسهای پایدارتر با
افزایش دما است .بنابراین تشکیل کمپلکس بین دیسیکلوهگزیل-81کرون 6-با کاتیون
هیدروکسیل آمونیوم در این مخلوط حلّالها گرماگیر است .نمودارهای هدایت سنجی و
ثابتهای تشکیل کمپلکس مندرج در جدول  8نشان میدهند که در هر چهار دمای مورد
مطالعه ،قویترین کمپلکس  )DCH18C6.HONH3(+در حلّال استونیتریل خالص تشکیل
میشود .تغییرات ثابت پایداری تشکیل کمپلکس  )DCH18C6.HONH3(+بر حسب کسر
مولی حلّال متانول در سیستم حلّالی متانول /دیمتیلفرمامید در دماهای مختلف و تغییرات
ثابت پایداری تشکیل کمپلکس بر حسب کسر مولی حلّال استونیتریل در سیستم حلّالی
استونیتریل -8 /بوتانول در دماهای مختلف در نمودارهای  6و  1نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده می شود مقادیر  log kfبا کسر مولی حلّال به صورت خطی تغییر نمیکنند .این
گونه رفتارهای غیر خطی برای تشکیل تعداد زیادی از کرون اترها در سیستم های حلّال دو
جزئی مختلف مشاهده شده است .علت این رفتارهای غیرخطی ،احتماالً به واسطهی اثرات
متقابل حلّال /حلّال و در نتیجه بروز تغییراتی در خواص آنها از قبیل قطبیت ،ثابت دی-
الکتریک ،ویسکوزیته ،عدد دهندگی و غیره است که باعث تغییر غیر یکنواخت حلّالپوشی
گونههای درگیر در واکنش تشکیل کمپلکس میشود.
5

t = 25  C
t = 45  C

t = 15  C
*

t = 35  C

4

2
1

0.8

0.6

0.4

0.2

کسرمولی متانول
نمودار  .6تغییرات  log Kfبر حسب کسر مولی حلّال متانول برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی متانول /دیمتیلفرمامید در دماهای مختلف

0

Log Kf

3
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6

t = 15  C

t = 25  C

5.5

t = 45  C

*

t = 35  C
5

4

Log Kf

4.5

3.5
3
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

کسر مولی استونیتریل
نمودار  .7تغییرات  log Kfبر حسب کسر مولی حلّال استونیتریل برای واکنش تشکیل کمپلکس
 )DCH18C6.HONH3(+در سیستم حلّالی استونیتریل-1 /بوتانول در دماهای مختلف

همچنان که از جدول  2مشاهده میشود مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی بسته به ماهیت و
ترکیب مخلوط حلّال تغییر میکند .مقادیر تجربی بدست آمده برای آنتالپی و آنتروپی نشان
میدهند که در بیشتر موارد عامل آنتالپی نامساعد و آنتروپی عامل مساعد است .اما تغییرات
این پارامترها به گونه ایست که در نهایت منجر به خود به خودی بودن واکنشها میشود.
همچنین مشاهده میشود که مقادیر آنتالپی و آنتروپی به صورت یکنواخت با تغییر ترکیب
حلّال تغییر نمیکنند که به علت وجود عوامل بی شمار مؤثر در تعیین میزان آنتالپی و آنتروپی
قابل انتظار است.
-1تشکروقدردانی 
با تقدیر و تشکر از همهی عزیزانی که به نحوی ما را در انجام و ارائهی این پژوهش یاری
نمودند.
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