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Περίληψη

Η έρευνα των μεταλλοφωσφονικών ενώσεων αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και η
χημεία τους βρίσκει εφαρμογή στην καταπολέμηση της οστεοπόρωσης, διάβρωση, απορρόφηση/
αποθήκευση αερίων, κατάλυση, πρωτονιακή αγωγιμότητα κ.α.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφεται η σύνθεση πολυκαρβοξυλικών και
πολυφωσφονικών υποκαταστατών με δισθενή μεταλλικά ιόντα αλκαλικών γαιών και μετάλλων
μετάπτωσης σε δύο κατηγορίες ενώσεων με διαφορετικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα,
μελετήθηκαν συστήματα φωσφονικού υποκαταστάτη AMP σε συνδυασμό με καρβοξυλικούς
συνυποκαταστάτες όπως το NTA (nitrilotriacetic acid), L-ασπαρτικό και D-ασπαρτικό με τα
δισθενή μεταλλικά ιόντα. Επιπλέον, διερευνήθηκαν συστήματα διμεταλλικών ενώσεων με
φωσφονικούς υποκαταστάτες HDTMP [hexamethylenediamine-tetrakis(methylenephosphonic acid)]
ή EDTMP (ethylenediamine-tetrakis(methylenephosphonic acid)]. Σε προηγούμενες έρευνες
συντέθηκαν δομές της ένωσης του Cu2+ με του HDTMP, του Sr2+ με το HDTMP και το EDTMP
και του Ca2+ με το HDTMP και το EDTMP. Για αυτό τον λόγο στην παρούσα μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά το μέταλλο μετάπτωσης, δηλαδή o Cu2+, με κάθε μια από τις
αλκαλικές γαίες.
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1.Εισαγωγή

1.1 Φωσφονικά οξέα

Τα φωσφονικά οξέα θεωρούνται ως παράγωγα του φωσφορικού οξέος στο οποίο το ένα από τα

υδροξύλια αντικαθίστανται από ένα οργανικό υποκαταστάτη R. Ένας γενικός τύπος των

φωσφονικών οξέων είναι RP(O)(OH)2, όπου R είναι η ανθρακική αλυσίδα. Ανάλογα με τον αριθμό

της φωσφονικής ομάδας, χωρίζονται σε μονοφωσφονικά, διφωσφονικά και γενικά πολυφωσφονικά

οξέα. Παρόλο που περιγράφτηκαν το 1944 με την σύνθεση του αμινομεθυλοφωσφονικού οξέος, η

παρουσία φυσικών φωσφονικών οξέων δεν είχε αποδειχθεί μέχρι που ανακαλύφθηκε το 1959 το 2-

αμυνοαιθυλοφωσφονικό οξύ σε φυτά και σε πολλά ζώα.[1,2] Το 2-αμυνοαιθυλοφωσφονικό οξύ

ανακαλύφθηκε αρχικά σε ένα είδος βακτηρίων και με περεταίρω μελέτες βρέθηκε σε πρωτόζωα, σε

μαλάκια, σε μύκητες αλλά ακόμη και στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα φωσφονικά είναι αρκετά

κοινά μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών, όμως ο βιολογικός τους ρόλος εξακολουθεί να είναι

ελάχιστα κατανοητός. [3]

Τα φωσφονικά οξέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικές και μη εφαρμογές. Στην

φαρμακευτική, για παράδειγμα τα διφωσφονικά χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της

οστεοπόρωσης.[11] Μια άλλη εφαρμογή των φωσφωνικών είναι ως χηλικοί παράγοντες, για

παράδειγμα στους ψυκτήρες νερού, προκειμένου να αποτρέψουν τον σχηματισμό αδιάλυτων

ιζημάτων.[12] Τέλος τα φωσφονικά οξέα χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρολύτες πρωτονιακής

αγωγιμότητας για ηλεκτροχημικές συσκευές, και ιδιαίτερα στις κυψελίδες καυσίμου (fuel cell). [13]

Το άτομο του φωσφόρου, που βρίσκεται στην φωσφονική ομάδα έχει sp3 υβριδισμό και εξαιτίας

αυτού του γεγονότος η γεωμετρία της φωσφονική ομάδας μοιάζει με τετραεδρική (εικόνα 1).

Εικόνα 1.1: Δομή φωσφονικού οξέος[4]
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Το φωσφονικό οξύ έχει δύο όξινα πρωτόνια τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές pKa. Η

οξύτητα του πρώτου πρωτονίου εκφράζονται από τις τιμές pKa1 που κυμαίνονται από 0,5 ως 3, ενώ

οι τιμές pKa2 του δεύτερου πρωτονίου κυμαίνονται από 5 ως 9. Οι τιμές pKa αυξάνονται με την

αύξηση του αριθμού των ατόμων άνθρακα και με τον βαθμό διακλάδωσης της αλυσίδας άνθρακα.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο χαρακτηριστικό που έχουν τα άτομα του άνθρακα να απωθούν τα

ηλεκτρόνια. Επίσης αυτό το μεγάλος εύρος τιμών μπορεί να εξηγηθεί από την εξάρτηση από την

παρουσία πρόσθετων ομάδων που είτε τραβούν ηλεκτρόνια, είτε δίνουν ηλεκτρόνια στο μόριο. Οι

ομάδες που δίνουν ηλεκτρόνια έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην pKa2 παρά στην pKa1[4]. Η τιμή

pKa1 αναφέρεται στην αντίδραση :

RPO3H2 ↔H+ + RPO3H-

Αντίστοιχα η τιμή pKa2 αναφέρεται στην αντίδραση:

RPO3H- ↔H+ + RPO32-

Σύνθεση φωσφονικών οξέων

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι σύνθεσης των φωσφωνικών οξέων, όμως τρεις από αυτοί είναι οι πιο

διαδεδομένοι. Αυτές είναι η αντίδραση Michael- Arbuzov, η καταλυτική αντίδραση cross- coupling

και η συμπύκνωση τύπου Mannich.

Αντίδραση Michaelis - Arbuzov

Η αντίδραση αυτή ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Michaelis το 1898 και διερευνήθηκε λεπτομερώς

από τον Arbuzov. Είναι μια μέθοδος για την δημιουργία του δεσμού C-P. Γίνεται κυρίως μεταξύ

των πρωτοταγών αλκυλαλογονιδίων και του τριάκυλο φωσφίτη και χρειάζεται συνήθως

θέρμανση[5]. Ο μηχανισμός της αντίδρασης αυτής φαίνεται στην εικόνα 1.2.
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Kαταλυτική αντίδραση cross- coupling

Η καταλυτική αντίδραση cross-coupling είναι μια μέθοδος σύνθεσης διάκυλο- άρυλο- και

αλκένυλο- φωσφονικών από άρυλο- και αλκύνυλο- αλογονίδια και διάκυλο φωσφίτες ή τριάκυλο

φωσφίτες με την παρουσία ενός καταλύτη μεταβατικού μετάλλου. Στην εικόνα 1.3 φαίνεται ένα

παράδειγμα της συγκεκριμένης αντίδρασης.

Συμπύκνωση τύπου Mannich

Είναι μια κοινή οδός για την σύνθεση N,Ν- διυποκατεστημένων αμινομεθυλοφωσφονικών ή Ν-

υποκατεστημένων iminobis (methylphoshphonic acid). Σε αυτή την αντίδραση χρησιμοποιείται

φωσφορώδες οξύ και φορμαλδεΰδη.

Εικόνα 1.2: Μηχανισμός αντίδρασης Michaelis- Arbuzov.[6]

Εικόνα 1.3: Καταλυτική αντίδραση cross-coupling.[6]

Εικόνα 1.4: Αντίδραση τύπου Mannich [6].



7

1.2 Καρβοξυλικά οξέα

Τα καρβοξυλικά οξέα είναι μια οποιαδήποτε κατηγορία οργανικών ενώσεων στις οποίες το άτομο

του άνθρακα ενώνεται με ένα οξυγόνο με διπλό δεσμό και με μια υδροξυλομάδα με απλό δεσμό.

Ένας τέταρτος δεσμός ενώνει το άτομο του άνθρακα με μια πλευρική ομάδα R (εικόνα 1.5).

Ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλικών ομάδων διακρίνονται σε μονοκαρβοξυλικά,

δικαρβοξυλικά και γενικά πολυκαρβοξυλικά οξέα. Οι ενώσεις αυτές αφθονούν στην φύση. Για

παράδειγμα το οξικό οξύ (CH3COOH) αποτελεί το κύριο οργανικό συστατικό του ξυδιού, το

βουτανοϊκό οξύ (CH3CH2CH2COOH) ευθύνεται για την δυσάρεστη οσμή του ξυνισμένου

βουτύρου, ενώ το ελαϊκό και το λινελαϊκό οξύ αποτελούν τις βιολογικές πρόδρομες ενώσεις των

λιπών και των άλλων λιπιδίων[7] . Καρβοξυλικά οξέα βρίσκονται επίσης σε ένα ευρύ φάσμα

φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων. Σε

αυτή την κατηγορία ανήκει το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αναλγητικό

και το 4-αμινοσαλικυλικό οξύ το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της φυματίωσης. [8]

Το άτομο του άνθρακα μιας ομάδας καρβοξυλικού οξέος έχει sp2 υβριδισμό και ως εκ τούτου

παρουσιάζει επίπεδη τριγωνική γεωμετρία.

Όπως υποδηλώνει το όνομα τους, τα καρβοξυλικά οξέα έχουν ήπιος όξινα πρωτόνια. Τα

καρβοξυλικά οξέα, σε σύγκριση με τις περισσότερες κατηγορίες οργανικών ενώσεων, είναι

ισχυρότερα οξέα. Για παράδειγμα το οξικό οξύ έχει τιμή pKa= 4,76 , ενώ η αιθανόλη έχει τιμή

pKa=16, πράγμα που υποδηλώνει ότι το οξικό οξύ είναι 11 τάξεις μεγέθους περισσότερο όξινο από

την αιθανόλη.[8,9] Αντίθετα, σε σύγκριση με τα ανόργανα οξέα, όπως το HCl και το Η2SO4, είναι

εξαιρετικά ασθενή. Οι τιμές του pKa των καρβοξυλικών οξέων έχουν ένα μεγάλο εύρος τιμών.

Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ομάδων που τραβούν ή δίνουν ηλεκτρόνια. Για παράδειγμα μια

ομάδα δέκτης ηλεκτρονίων που συνδέεται με το καρβοξυλικό οξύ έλκει επαγωγικώς ηλεκτρονική

πυκνότητα με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση του, και άρα την παρουσία αυξημένης οξύτητας.

Αντίθετα μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων ασκεί την αντίθετη ακριβώς επίδραση.

Εικόνα 1.5 : Δομή καρβοξυλικού οξέος. [9]
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Σύνθεση καρβοξυλικών οξέων

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι σύνθεσης των καρβοξυλικών οξέων, δύο από τους οποίους αναφέρονται

ενδεικτικά παρακάτω.

Καρβοξυλίωση των αντιδραστηρίων Grignard

Είναι μια μέθοδος παρασκευής καρβοξυλικών οξέων κατά την οποία πραγματοποιείται η

αντίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard με CO2 προς σχηματισμό ενός μεταλλικού άλατος του

καρβοξυλικού οξέος, το οποίο με οξίνιση πρωτονιώνεται προς καρβοξυλικό οξύ. Παρακάτω

φαίνεται ο μηχανισμός για την διαδικασία αυτή.

Υδρόλυση νιτριλίων

Τα νιτρίλια, � 㘠 㤲 � �, μπορούν να μετατραπούν σε καρβοξυλικά οξέα όταν αντιδράσουν με ένα

υδατικό οξύ. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται υδρόλυση και περιγράφεται από την

παρακάτω αντίδραση.

Εικόνα 1.6: Επίδραση στην οξύτητα του καρβοξυλικού οξέος ανάλογα με το
αν η ομάδα είναι δέκτης ή δότης ηλεκτρονίων. [7]

Εικόνα 1.7: Μηχανισμός καρβοξυλίωσης Grignard. [7]

Ει
κόνα 1.8: Υδρόλυση νιτριλίου. [8]
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1.3 Σύγκριση φωσφονικών οξέων με καρβοξυλικά οξέα
Μια προφανής διαφορά μεταξύ των φωσφωνικών και των καρβοξυλικών ενώσεων είναι ότι στην

φωσφονική ομάδα το άτομο του φωσφόρου ενώνεται με τρία άτομα οξυγόνου, ενώ στην

καρβοξυλική ομάδα το άτομο του άνθρακα ενώνεται με δύο άτομα οξυγόνου. Λόγω αυτού η

φωσφονική ομάδα μπορεί να εστεροποιηθεί δύο φορές, σε αντίθεση με την καρβοξυλική που

μπορεί μόνο μια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ποικιλόμορφες δομές. Επιπλέον, όπως φαίνεται

και στον πίνακα 1, οι χημικές και οι φυσικές ιδιότητες των δισθενών φωσφονικών οξέων διαφέρουν

αρκετά από τις ιδιότητες του μονοσθενούς καρβοξυλικού οξέος. Συγκεκριμένα στον πίνακα 1

αναφέρονται οι ιδιότητες δύο αρωματικών ενώσεων, του φαίνυλο- φωσφονικού και του φαίνυλο -

καρβοξυλικού οξέος.

Πίνακας 1 : Ιδιότητες των αρωματικών φωσφωνικών και καρβοξυλικών οξέων. [14]

Οξύ Σημείο ζέσεως (οC) Σημείο βρασμού (οC) pKa
Phenyl-PO3H2 170 Αποσύνθεση 1,8/7,0
Phenyl-COOH 121 249 (πίεση περιβάλλοντος) 4,2

Παρατηρώντας τον πίνακα 1, γίνεται αντιληπτό ότι το φωσφονικό οξύ είναι ισχυρότερο οξύ από το

καρβοξυλικό καθώς η pKa του είναι αρκετά μικρότερη. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των

διαθέσιμων φορέων φορτίου είναι μικρότερος στα καρβοξυλικά οξέα. Επιπλέον τα καρβοξυλικά

οξέα αποπρωτονιώνονται σε ένα στάδιο, σε αντίθεση με τα φωσφονικά οξέα που

αποπρωτονιώνονται σε δύο διαφορετικά στάδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο

βαθμός αποπρωτονίωσης του φωσφονικού οξέος ανάλογα με το pH του διαλύματος. Τέλος,,

παρατηρείται ότι το σημείο ζέσεως της φωσφονικής ένωσης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με της

καρβοξυλικής, πράγμα που υποδηλώνει την αυξημένη πολικότητα και/ ή τους αυξημένους δεσμούς

υδρογόνου της φωσφονικής ένωσης (εικόνα 1.9).

Εικόνα 1.9 : Δεσμοί υδρογόνου στις ενώσεις : a) Phenyl-COOH και b)
Phenyl-PO3H2
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Έκτος από τους δεσμούς υδρογόνου, οι φωσφονικές ενώσεις εμφανίζουν και ένας άλλο είδος μη

ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές ονομάζονται ιοντικές και

σχηματίζονται μεταξύ ενός αρνητικά φορτισμένου φωσφονικού και ενός θετικά φορτισμένου

μεταλλικού ιόντος. Η φωσφονική ομάδα είναι ισχυρά ανιοντική και για αυτό το λόγο δημιουργεί

ισχυρούς δεσμούς με τα μεταλλικά ιόντα.

1.4 Μεταλλοφωσφονικές ενώσεις
Οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις είναι υβριδικά ανόργανα-οργανικά υλικά που περιέχουν μέταλλα

τα οποία συναρμόζονται με ligands φωσφονικά. Τα φωσφονικά σχηματίζουν ισχυρούς δεσμούς με

μεγάλη ποικιλία μετάλλων και μπορούν να συναρμοστούν μέσω οποιουδήποτε από τα τρία άτομα

οξυγόνου και σε οποιαδήποτε κατάσταση πρωτονίωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολλές

διαφορετικές δομικές διατάξεις, λειτουργίες. Λόγω της αντοχής των δεσμών συναρμογής των

μεταλλοφωσφονικών και των δεσμών P-C, τα δίκτυα συναρμογής των μεταλλοφωσφονικών

εμφανίζει υψηλή θερμική σταθερότητα και χημική αντοχή σε σύγκριση με άλλες ενώσεις

συναρμογής. Η υδατοδιαλυτότητα των φωσφονικών μετάλλων αυξάνεται με τη μείωση του

μεταλλικού σθένους: τα τρισθενή και τα τετρασθενή μεταλλοωσφονικά έχουν χαμηλές

διαλυτότητες. Ειδικά τα τετρασθενή μεταλλοφωσφονικά είναι αδιάλυτα ακόμη και σε έντονα όξινα

διαλύματα. Τα δισθενή μεταλλοφωσφονικά είναι διαλυτά σε ελαφρώς όξινα μέσα και όλα τα

μονοσθενή μεταλλοφωσφονικά είναι διαλυτά. Αυτές οι ιδιότητες σε συνδυασμό με την ευελιξία

της χημεία των μεταλλοφωσφονικών τα καθιστούν ελκυστικά υλικά για μια ευρεία ποικιλία πεδίων,

όπως η κατάλυση, η αποθήκευση αερίου, η ανίχνευση, η ανίχνευση, η αποθήκευση ενέργειας και η

μετατροπή ενέργειας. [24]
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1.5 Περιγραφή φωσφονικών και καρβοξυλικών οξέων που χρησιμοποιήθηκαν

AMP [Αminotris(methylenephosphonic acid)]

Η ένωση ΑΜΡ, όπως δηλώνει και το όνομα της, είναι ένα αμινοφωσφονικό, δηλαδή μια ένωση

που διαθέτει το τμήμα -Ν-CH2-PO3H2. Ο μοριακός τύπος του ΑΜΡ είναι N(CH2PO3H2)3 και η

σχηματική απεικόνιση της δομής του παρουσιάζεται στην εικόνα 1.10. Η στερεή κατάσταση του

ΑΜΡ είναι κρυσταλλική σκόνη και διαλυτή στο νερό.

Το ΑΜΡ είναι ένας χηλικός παράγοντας με αποτέλεσμα να είναι ικανό να αποτρέψει ή να

επιβραδύνει την καταβύθιση αδιάλυτων αλάτων από υδατικά διαλύματα. Για το λόγο αυτό η

χημική αυτή ουσία χρησιμοποιείται ευρέως για τεχνικές εφαρμογές, π.χ. ως αντιπηκτικό παράγοντα

και ως αναστολέα διάβρωσης. Στην βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα

κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος, αλλά και σε βιομηχανίες υφαντών και βαφών ως χηλικός παράγοντας.
[16]

Η ένωση ΑΜP παρουσιάζει το φάσμα IR που φαίνεται στην εικόνα 1.11. Στο φάσμα αυτό οι

κορυφές που βρίσκονται στην περιοχή 900-1270 cm-1 οφείλονται στην δόνηση της ομάδας -PO3.

Εξαίρεση αποτελεί η κορυφή στους 1126 cm-1 η οποία αποδίδεται στην δόνηση τάσης του δεσμού

C-N. Η κορυφή στους 1458 cm-1 δημιουργείται εξαιτίας της δόνησης παραμόρφωσης των CH2

ομάδων, ενώ οι κορυφές που βρίσκονται αμέσως πρίν (~1420 cm-1) αποδίδονται στην δόνηση

τάσης του δεσμού P-C. Τέλος η ευρεία ζώνη στην περιοχή 3000-2500 cm-1 οφείλεται στην δόνηση

του δεσμού O-H αλλά και στην δόνηση τάσης της πρωτονιωμένης αμινομάδας (N-H). [29]

Εικόνα 1.10 : Σχηματική απεικόνιση της δομής του ΑΜΡ. [15]
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ΝΤΑ (Nitrilotriacetic acid )

Η ένωση ΝΤΑ αποτελείται από τρία καρβοξυλικά οξέα ενωμένα με ένα άζωτο, με μοριακό τύπο

C6H9NO6. Στην στερεή κατάσταση είναι άσπρη κρυσταλλική σκόνη, ελαφρώς διαλυτή στο νερό

αλλά διαλυτή στην αιθανόλη[17].

Η κύρια βιομηχανική χρήση του NTA είναι στην επεξεργασία του νερού του λέβητα για την

πρόληψη συσσώρευσης ιζήματος. Στην βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας χρησιμοποιείται για

την απομόνωση ιχνών μετάλλων που συχνά ευθύνονται για την μη ομοιόμορφη βαφή των

υφασμάτων. Τέλος, λόγω της ικανότητας του να λειτουργεί ως χηλικός παράγοντας

χρησιμοποιείται ως δομικό μέσο στα απορρυπαντικά, αφού μπορεί να δεσμεύει τα άλατα του νερού

(ασβέστιο και μαγνήσιο)[18]. Η σχηματική απεικόνηση της ένωσης αυτής φαίνεται στην εικόνα

1.12.

Εικόνα 1.11: Απεικόνιση φάσματος AMP

Εικόνα 1.12: Σχηματική απεικόνιση της ένωσης NTA [19].
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Στην εικόνα 1.13 φαίνεται το φάσμα της ένωσης NTA το οποίο παρουσιάζει τρεις χαρακτηριστικές

κορυφές στους 3036, 1710 και 1431 cm-1. Η κορυφή στους 3036 cm-1 οφείλεται στην δόνηση της

ομάδας Ν-Η αλλά και στην δόνηση της ομάδας -CH2. Επιπλέον λόγω της τελευταίας δόνησης

εμφανίζονται δύο επιπλέον κορυφές στους 2990 και 2953 cm-1 . Η κορυφή στους 1710 cm-1

αποδίδεται στην ασύμμετρη δόνηση της ομάδας –COO-, ενώ η κορυφή στους 1431 cm-1 οφέιλται

στην συμμετρική δόνηση της ομάδας –COO-. Τέλος οι κορυφές στην περιοχή 861-1332 cm-1

εμφανίζόνται λόγω της δόνηση της ομάδας –COO-.[30]

Ασπαρτικό οξύ

Το ασπαρτικό οξύ είναι ένα από τα 20 φυσικά αμινοξέα που είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Είναι μη απαραίτητο αμινοξύ το οποίο παράγεται από γλουταμινικό οξύ με ένζυμα τα οποία

χρησιμοποιούν την βιταμίνη Β6. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του το ασπαρτικό οξύ είναι το

καρβοξυλικό ανάλογο της ασπαραγίνης (C4H8N2O3) και έχει μοριακό τύπο C4H7NO4 . Στη στερεή

κατάσταση είναι λευκό κρυσταλλικό στερεό το οποίο είναι διαλυτό σε νερό.

Το ασπαρτικό οξύ έχει ένα συνολικό αρνητικό φορτίο και παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση

άλλων αμινοξέων και στους κύκλους του κιτρικού οξέος και της ουρίας. Η ασπαραγίνη, η αργινίνη,

η λυσίνη, η μεθειονίνη, η ισολευκίνη και μερικά νουκλεοτίδια συντίθενται από ασπαρτικό οξύ. Το

ασπαρτικό οξύ χρησιμεύει επίσης ως νευροδιαβιβαστής. [20]

Εικόνα 1.14 : Σχηματική απεικόνιση του D-ασπαρτικού οξέος (δεξιά) και L-ασπαρτικού οξέος

(αριστερά).

Εικόνα 1.13: Απεικόνιση φάσματος ΝΤΑ
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Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1.15) φαίνεται το φάσμα του ασπαρτικού οξέος. Η κορυφή που

φαίνεται στους 2953 cm-1 οφείλεται στην συμμετρική τάση της ομάδας NH3+ , ενώ η αμέσως

επόμενη, δηλαδή στους 2854 cm-1 οφείλεται στην δόνηση της ομάδας CH2. Λόγω της ασύμμετρης

δόνησης της ομάδας COO- παρατηρούνται δύο κορυφές στους 1687 και 1643 cm-1 . Η κορυφή

στους 1504 cm-1 αποδίδεται στην συμμετρική κάμψη της ομάδας NH3+ , ενώ η κορυφή στους 1418

cm-1 στην κάμψη της ομάδας CH. Η συστροφή της ομάδας CH2 προκαλεί την κορυφή στους 1245

cm-1 , ενώ η δόνηση του CN και CC ευθύνεται για την κορυφή στους 1040 cm-1 . Οι κορυφές στους

897, 871 cm-1 οφείλονται στην δόνηση του CH2. Τέλος η κορυφή στους 655cm-1 οφείλεται στην

δόνηση κάμψης της ομάδας COO-. [31]

HDTMP ( Hexamethylenediamine tetramethylenephosphonic acid) , EDTMP (Ethelenediamine

tetramethylenephosphonic acid)

Τόσο το HDTMP όσο και το EDTMP ανήκουν στην κατηγορία των αμινοφωσφονικών οξέων.

Έχουν τέσσερις φωσφονικές λειτουργικές ομάδες συνδεδεμένες με άτομα αζώτου αμίνης μέσω

αλυσίδας μεθυλενίου. Η μόνη διαφορά τους είναι το μήκος της αλυσίδας μεθυλενίου της

ραχοκοκαλιάς. Στο HDTMP η αλυσίδα μεθυλενίου αποτελείται από έξι άτομα άνθρακα, ενώ στο

EDTMP αποτελείται από δύο άτομα άνθρακα, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.16.[21] Ο μοριακός

τύπος του HDTMP είναι C10H28N2O12P4 και του EDTMP είναι C6H20N2O12P4.

Τόσο το EDTMP όσο και το HDTMP χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού ως

παρεμποδιστές κρυστάλλωσης δυσδιάλυτων αλάτων. [23]

Εικόνα 1.15: Απεικόνιση φάσματος Aspartic acid

Εικόνα 1.16: Σχηματική απεικόνιση EDTMP πάνω και HDTMP κάτω. [22]
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1.6 Τεχνικές ανάλυσης
Φασματοσκοπία IR

Η Φασματοσκοπία υπέρυθρου (IR) είναι μια τεχνική που βασίζεται στις δονήσεις των ατόμων ενός

μορίου. Ένα φάσμα IR συνήθως λαμβάνεται με την διέλευση της ακτινοβολίας μέσω ενός

δείγματος και προσδιορίζοντας ποιο κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας απορροφάται σε μια

συγκεκριμένη ενέργεια. Η ενέργεια στην οποία εμφανίζεται οποιαδήποτε κορυφή σε ένα φάσμα

απορρόφησης αντιστοιχεί στη συχνότητα μιας δόνησης ενός μέρους του δείγματος.

Προκειμένου ένα μόριο να παρουσιάζει απορροφήση στο IR, πρέπει η ηλεκτρική διπολική ροπή

του μορίου να αλλάζει κατά τη διάρκεια της κίνησης. [33]

Φασματοσκοπία ενεργειακής κατανομής ακτίνων Χ (EDS)

Η φασματοσκοπία ενεργειακής κατανομής ακτίνων Χ είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται σε

συνδυασμό με την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Η τεχνικής EDS ανιχνεύει τις

ακτίνες Χ που εκπέμπονται από το δείγμα κατά την διάρκεια που “βομβαρδίζεται” από μια δέσμη

ηλεκτρονίων, προκειμένου να χαρακτηριστεί η στοιχειακή σύνθεση του δείγματος.

Όταν το δείγμα βομβαρδίζεται από την δέσμη ηλεκτρονίων του SEM, τα ηλεκτρόνια “εκτοξεύονται”

από τα άτομα που απαρτίζουν την επιφάνεια του δείγματος. Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται

καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια που βρίσκονται σε υψηλότερες καταστάσεις, και έτσι εκπέμπετε

ακτίνα Χ προκειμένου να εξισορροπήσει την ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο ηλεκτρονιακών

καταστάσεων. Η ενέργεια της ακτίνας Χ είναι χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο από το οποίο

προήλθε.

Ο ανιχνευτής EDS μετράει την σχετική αφθονία των εκπεμπόμενων ακτίνων Χ σε σχέση με την

ενέργειά τους. [32]

X-ray powder diffraction (XRD)

Η περίθλαση ακτίνων Χ σε σκόνη είναι μια ταχεία αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως

για την ταυτοποίηση φάσης ενός κρυσταλλικού υλικού και μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά

με τις διαστάσεις των μοναδιαίων κυψελίδων. Το δείγμα που αναλύεται πρέπει να είναι είτε σε

σκόνη είτε σε πολύ μικρά κομμάτια.

Τα διαθλασιόμετρα ακτίνων Χ αποτελούνται από τρία βασικά στοιχεία: έναν σωλήνα ακτίνων Χ,

ένα συγκρατητήρα δείγματος και έναν ανιχνευτή ακτίνων Χ. Οι ακτίνες Χ δημιουργούνται σε έναν

σωλήνα καθοδικής ακτινοβολίας με θέρμανση ενός νήματος για την παραγωγή ηλεκτρονίων,

επιτάχυνση των ηλεκτρονίων προς έναν στόχο με εφαρμογή τάσης και βομβαρδισμό του υλικού

στόχου με ηλεκτρόνια. Όταν τα ηλεκτρόνια έχουν επαρκή ενέργεια για να εκτοπίσουν τα
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εσωτερικά κελύφη ηλεκτρόνια του υλικού στόχου, παράγονται χαρακτηριστικά φάσματα ακτίνων

Χ. Ο χαλκός είναι το πιο κοινό υλικό στόχου για περίθλαση μονοκρύσταλλων , με ακτινοβολία Ka

= 1,5418Å. Αυτές οι ακτίνες Χ, που δημιουργούνται, είναι ευθυγραμμισμένες και κατευθύνονται

στο δείγμα. Καθώς το δείγμα και ο ανιχνευτής περιστρέφονται, καταγράφεται η ένταση των

ανακλώμενων ακτίνων Χ. Η γεωμετρία ενός περιθλασίμετρου ακτίνων Χ είναι τέτοια ώστε το

δείγμα να περιστρέφεται στην τροχιά της παραλληλισμένης δέσμης ακτίνων Χ υπό γωνία θ, ενώ ο

ανιχνευτής ακτίνων Χ είναι τοποθετημένος σε έναν βραχίονα για τη συλλογή των διαθλασμένων

ακτίνων Χ και περιστρέφεται σε γωνία 2θ. Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της

γωνίας και την περιστροφή του δείγματος ονομάζεται γωνιόμετρο.[34]

1.6 Σκοπός της παρούσας εργασίας
Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφεται η σύνθεση πολυκαρβοξυλικών και

πολυφωσφονικών υποκαταστατών με δισθενή μεταλλικά ιόντα αλκαλικών γαιών (Ca2+, Sr2+, Ba+)

και μετάλλων μετάπτωσης (Co2+, Ni2+,Cu2+) σε δύο κατηγορίες ενώσεων με διαφορετικές ιδιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν συστήματα φωσφονικού υποκαταστάτη AMP (amino -

tris(methylenephosphonic acid) σε συνδυασμό με τους καρβοξυλικούς συνυποκαταστάτες που

αναφέρθηκαν παραπάνω και με τα δισθενή μεταλλικά ιόντα. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης

είναι η δημιουργία ενώσεων που να παρουσιάζουν πρωτονιακή αγωγιμότητα. Γι’ αυτό το λόγο

επιλέχθηκαν πολυφωσφονικοί και πολυκαρβοξυλικοί υποκαταστάτες οι οποίοι είναι τόσο καλοί

δότες όσο και καλοί δέκτες πρωτονίων.{27,28]

Επιπλέον, διερευνήθηκαν συστήματα διμεταλλικών ενώσεων με φωσφονικούς υποκαταστάτες

HDTMP (Hexamethylenediamine tetramethylenephosphonic) ή EDTMP (Ethylenediamine

tetramethylenephosphonic). Σε προηγούμενες έρευνες συντέθηκαν δομές της ένωσης του Cu2+ με

του HDTMP [25], του Sr2+ με το HDTMP και το EDTMP [25,26]και του Ca2+ με το HDTMP και το

EDTMP[25,26]. Για αυτό τον λόγο στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά το

μέταλλο μετάπτωσης, δηλαδή o Cu2+, με κάθε μια από τις αλκαλικές γαίες. Στόχος της παρούσας

έρευνας είναι η δημιουργία ενώσεων με διαφορετικές δομές/αρχιτεκτονικές, με βάση το γεγονός ότι

διαφορετικά μεταλλικά κέντρα θα έχουν διαφορετικές γεωμετρίες συναρμογής.

Τέλος, τα ιζήματα που απομονώθηκαν αναλύθηκαν με φασματοσκοπία υπερύθρου (IR),

φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς (EDS) και περίθλαση ακτίνων X σκόνης (p-XRD).
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Κεφάλαιο 2: Πειραματικό μέρος
2.1 Όργανα, υλικά και μέθοδοι
Το πεχάμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν TwpH315i, με ηλεκτρόδιο τύπου SeTix 41 electrode.

Τα φάσματα ATR-IR συλλέχθηκαν σε ένα οπτικό φασματόμετρο Thermo-Electron NICOLET 6700

FTIR. Όλα τα φάσματα καταγράφηκαν σε εύρος 4000-400 cm-1, με ανάλυση 4 cm-1 και είχαν

συσσωρευτεί 50 σαρώσεις.

Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ σε σκόνη (XRPD), συλλέχθηκαν σε περιθλασίμετρο

PANanalytical X’Pert Pro, σε διαμόρφωση ανάκλασης Bragg-Brentano, με τη χρήση ενός

πρωτεύοντα μονοχρωμάτορα Ge(111) (CuKα1) και ανιχνευτή X’Celerator. Τα διαγράμματα XRPD

αναπροσαρμόστηκαν αυτόματα, με τη χρήση του προγράμματος High Score Plus.

Τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές των μεταλλικών ιόντων στις συνθετικές πορείες ήταν τα

εξής: Ni(NO3)2·6H2O, Mr= 290,79 gr/mol

 BaCl2·2H2O, Mr= 244,28 gr/mol

 CaCl2·2H2O, Mr= 110,99 gr/mol

 SrCl2·6H2O, Mr= 266,62 gr/mol

 CuSO4·5H2O, Mr= 249,68 gr/mol

 CoCl2·6H2O, Mr= 237,93 gr/mol

Οι προαναφερθείσες ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν όπως ελήφθησαν, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Τα φωσφονικά οξέα καθώς και τα καρβοξυλικά οξέα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στο

υποκεφάλαιο 1.5. Σε όλες τις συνθέσεις χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό ως διαλύτης από

εργαστηριακή στήλη ιονανταλλακτικής ρητίνης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν υδατικά διαλύματα

NaOH και HCl για την ρύθμιση του τελικού pH του διαλύματος της αντίδρασης.
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2.2 Μελέτη συστημάτων φωσφονικού υποκαταστάτη AMP σε συνδυασμό με

τον καρβοξυλικό υποκαταστάτη ΝΤΑ και με τα δισθενή μεταλλικά ιόντα.
Από την συγκεκριμένη μελέτη παρουσίασαν ενδιαφέρον η ένωση Sr-AMP-NTA σε αναλογία 2:2:1,

σε pH=6.5 και σε θερμοκρασία δωματίου, η οποία μελετήθηκε περαιτέρω.

Sr-AMP-NTA:

Αρχικά διαλύθηκαν 0,2 mmol (0,059 gr )ΑΜP σε 1 ml απιονισμένο νερό, 0,1 mmol (0,019gr) ΝΤΑ

σε 1 ml απιονισμένο νερό και 0,2 mmol (0,053 gr) Sr σε 1 ml απιονισμένο νερό, ώστε να προκύψει

αναλογία ΑΜP:NTA:Sr=2:1:2. Σε ένα ποτήρι με 10ml απιονισμένο νερό, τοποθετήθηκαν κατά

σειρά 1 ml AMP, στην συνέχεια 1 ml NTA και τέλος 1ml από το μέταλλο. Το pH ρυθμίστηκε στο

6,5 και αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να παρατηρηθεί ίζημα.

2.3 Μελέτη συστημάτων φωσφονικού υποκαταστάτη AMP σε συνδυασμό με

τον καρβοξυλικό υποκαταστάτη L-aspartic ή D-aspartic και με τα δισθενή

μεταλλικά ιόντα.

Η πειραματική διαδικασία μελέτης των συστημάτων αυτών είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη

πειραματική διαδικασία. Όπως και προηγουμένως τα συστήματα μελετήθηκαν τόσο σε

θερμοκρασία δωματίου όσο και στους 120οC. Οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι ΑΜP:

L/D – aspartic : M = 1:1:1 και 1:1:2, ενώ το pH κυμάνθηκε από 2-7,5.

Από τα ιζήματα που απομονώθηκαν ελήφθησαν φάσματα IR από τα οποία παρατηρήθηκε η ένωση

μόνο ενός από τους δύο υποκαταστάτες με το μέταλλο.

2.4 Συστήματα διμεταλλικών ενώσεων με φωσφονικούς υποκαταστάτες

HDTMP ή EDTMP και με δύο διαφορετικά μέταλλα.

Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το σύμπλοκο του Cu, του Sr και του Ca. Πιο

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά το μέταλλο μετάπτωσης, δηλαδή ο χαλκός, με κάθε

μια από τις αλκαλικές γαίες. Από την συγκεκριμένη μελέτη παρουσίασαν ενδιαφέρον οι παρακάτω
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ενώσεις:

 Ένωση 1η: Cu-Ca-HDTMP , σε αναλογία 1:1:2, pH=2,5 και σε θερμοκρασία δωματίου.

 Ένωση 2η: Cu-Sr-HDTMP , σε αναλογία 1:1:2, pH=1,9 και σε θερμοκρασία των 120οC.

 Ένωση 3η: Cu-Ca-HDTMP , σε αναλογία 1:1:3, pH=4,2 και σε θερμοκρασία των 120οC.

Ένωση 1η:

Η πειραματική διαδικασία της 1ης ένωσης έχει ως εξής: Αρχικά διαλύθηκαν 0,1 mmol (0,025gr) Cu

σε 1 ml απιονισμένο νερό και 0,1mmol (0,015gr) Ca σε 1 ml απιονισμένο νερό σε διαφορετικά

ποτήρια ζέσεως. Στη συνέχεια σε 0,5 ml απιονισμένο νερό τοποθετήθηκαν 0,5 ml (0,2 mmol)

ΗDTMP. Σε ένα άλλο ποτήρι προστέθηκαν κατά σειρά 10ml απιονισμένο νερό, 1 ml από το κάθε

μέταλλο και τέλος το HDTMP. Το pH ρυθμίστηκε στο 2,5 και αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου

όπου μετά από κάποιες μέρες παρατηρήθηκε ίζημα.

Το ΗDTMP έχει πυκνότητα d= 1,29 gr/ml και περιεκτικότητα 23% w/w.

Ένωση 2η:

Η πειραματική διαδικασία της 2ης ένωσης έχει ως εξής: Αρχικά διαλύθηκαν 0,1 mmol (0,025gr) Cu

σε 1 ml απιονισμένο νερό και 0,1 mmol (0,026gr) Sr σε 1 ml απιονισμένο νερό σε διαφορετικά

ποτήρια ζέσεως. Στη συνέχεια σε 0,5 ml απιονισμένο νερό τοποθετήθηκαν 0,5 ml (0,2 mmol)

ΗDTMP. Σε ένα άλλο ποτήρι προστέθηκαν κατά σειρά 1 ml από το κάθε μέταλλο και τέλος το

HDTMP. Το pH ρυθμίστηκε στο 1,9 και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120οC .

Το ΗDTMP έχει πυκνότητα d= 1,29 gr/ml και περιεκτικότητα 23% w/w.

Ένωση 3η:

Η πειραματική διαδικασία της 3ης ένωσης έχει ως εξής: Αρχικά διαλύθηκαν 0,1 mmol (0,025gr) Cu

σε 1 ml απιονισμένο νερό και 0,1 mmol (0,015gr) Ca σε 1 ml απιονισμένο νερό σε διαφορετικά

ποτήρια ζέσεως. Στη συνέχεια σε 0,3 ml απιονισμένο νερό τοποθετήθηκαν 0,7 ml (0,3mmol)

ΗDTMP. Σε ένα άλλο ποτήρι προστέθηκαν κατά σειρά 1 ml από το κάθε μέταλλο και τέλος το

HDTMP. Το pH ρυθμίστηκε στο 4,2 και τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 120οC .

Το ΗDTMP έχει πυκνότητα d= 1,29 gr/ml και περιεκτικότητα 23% w/w.
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση αποτελεσμάτων

3.1 Φασματοσκοπία ενεργειακής κατανομής ακτίνων Χ (ΕDS):
Sr-AMP-NTA:

Το φάσμα EDS (Energy-Dispersive x-ray Spectroscopy) ελήφθη πάνω σε carbon tape, οπότε η

κορυφή του C αγνοείται. Στην εικόνα 3.1(α) παρατηρούνται τόσο το Sr, όσο και το άτομο του

φωσφόρου που οφείλεται στον υποκαταστάτη ΑΜP, όπως αναμενόταν.

Εικόνα 3.1(a): EDS της ένωσης Sr-AMP-NTA.
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Ένωση 1η:

Το φάσμα EDS (Energy-Dispersive x-ray Spectroscopy) ελήφθη πάνω σε carbon tape, οπότε η

κορυφή του C αγνοείται. Στην εικόνα 3.2(α) παρατηρούνται τόσο τα δύο μέταλλα, όσο και το

άτομο του φωσφόρου που οφείλεται στον υποκαταστάτη HDTMP.

'Ένωση 2η:

Στην εικόνα 3.3(α) παρατηρούνται τόσο τα δύο μέταλλα, όσο και το άτομο του φωσφόρου που

οφείλεται στον υποκαταστάτη HDTMP.

Εικόνα 3.2(α): EDS 1ης ένωσης

Εικόνα 3.3(α): EDS 2ης ένωσης
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'Ένωση 3η:

Στην εικόνα 3.4(α) παρατηρούνται τόσο τα δύο μέταλλα, όσο και το άτομο του φωσφόρου που

οφείλεται στον υποκαταστάτη HDTMP.

3.2Φασματοσκοπία ΙR:
Sr-AMP-NTA

Στο φάσμα της εικόνας 3.1(β) φαίνεται το φάσμα της ένωσης Sr-AMP-NTA αλλά και τα φάσματα

των υποκαταστατών, δηλαδή του AMP και του NTA. Παρατηρείται ότι το φάσμα της ένωσης έχει

κοινά και με τα δύο φάσματα. Οι κορυφές στην περιοχή 1650-1200 cm-1 είναι ελαφρώς

μετατοπισμένες από τις αντίστοιχες του υποκταστάτη NTA, που υποδηλώνει ότι το NTA βρίσκεται

στην ένωση. Επιπλέον οι κορυφές στην περιοχή 1120-930 cm-1 είναι παρόμοιες με τις κορυφές του

AMP που βρίσκονται στην περιοχή 1200-950 cm-1 . Οι μικρές μετατοπίσεις των κορυφών οφείλεται

στο γεγονός ότι έχει προσδεθεί το μέταλλο τόσο στον υποκαταστάτη NTA όσο και στον

υποκαταστάτη AMP.

Εικόνα 3.4(α): EDS 3ης ένωσης.
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3.3 Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD):
Στα παρακάτω διαγράμματα της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ εμφαίζεται σήμα πράγμα που

υποδηλώνει ότι τα δείγματα είναι κρυσταλλικά.

Εικόνα 3.1(β): Σύγκριση φασμάτων IR. Το φάσμα IR με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στην ένωση Sr-
AMP-NTA, με ροζ χρώμα στην ένωση ΝΤΑ, ενώ με μπλε χρώμα στην ένωση
AMP.

Εικόνα 3.2(β): Διάγραμμα XRD για την 1η ένωση.

Εικόνα 3.1(γ): Διάγραμμα XRD για την ένωση Sr-AMP-NTA.
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Εικόνα 3.3(β): Διάγραμμα XRD της 2ης ένωσης.

Εικόνα 3.4(β): Διάγραμμα XRD της 3ης ένωσης
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε η μελέτη μεταλλοφωσφονικών συστημάτων που

περιέχουν μια φωσφονική ένωση ως υποκαταστάτη και μια καρβοξυλική ένωση ως συν-

υποκαταστάτη. Επιπλέον μελετήθηκε το φωσφονικό HDTMP με δύο διαφορετικά μέταλλα, ένα

μέταλλο μετάπτωσης (Cu) και μια αλκαλική γαία (Ca ή Sr).

Τα ιζήματα που απομονώθηκαν και μελετήθηκαν, θα σταλούν για ανάλυση δομής. Επιπλέον θα

συνεχίσουν οι μελέτες πάνω σε αυτά τα συστήματα για να προκύψουν μονοκρύσταλλοι και όχι

πολυκρύσταλλοι.
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