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Περίληψη
Τα φωσφονικά οξέα είναι μία τεράστια οικογένεια οργανοφωσφορικών ενώσεων με
τεράστιο εύρος εφαρμογών και χρήσεων
ως αντιοστεοπορωτικά φάρμακα,
αντιδιαρβωτικά και ως καταστολείς κρυσταλλώσεων ανόργανων αλάτων σε
βιομηχανικά ύδατα.
Οι ενώσεις συναρμογής των φωσφονικών οξέων με μέταλλα παρουσιάζουν ακόμα
μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγο των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και εφαρμογών των
υλικών αυτών.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας έγινε σύνθεση και
χαρακτηρισμός ενός πολυδραστικού υποκαταστάτη ο οποίος περιέχει μία αμινομάδα,
μία σουλφονική ομάδα και δύο φωσφονικές ομάδες.
Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος ο υποκαταστάτης αυτός αντέδρασε με διάφορα
μέταλλα σε θερμοκρασία δωματίου και σε υδατικό περιβάλλον δίνοντας ένα μεγάλο
αριθμό άμορφων υλικών και μία μόνο κρυσταλλική ένωση.
Στη εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός του υποκαταστάτη
ο οποίος χαρακτηρίστηκε με FTIR,SEM-EDS,HNMR,PNMR,TGA καθώς και της
κρυσταλλικής ένωσης συναρμογής η οποία χαρακτηρίστηκε μέσω IR, EDS, XRD.
Ο στόχος των πειραμάτων που έγιναν ήταν η παραγωγή υλικών που εμφανίζουν
αυξημένη πρωτονιακή αγωγιμότητα, μία ιδιότητα που είναι ύψιστης σημασίας για την
λειτουργία των κυψέλων καυσίμων που βασίζονται στην ανταλλαγή πρωτονίων.
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Λέξεις κλειδιά: Φωσφονικά οξέα, Σουλφονικά οξέα, Μέταλλοφωσφονικές ενώσεις /
Μεταλλοφωσφονικά υλικά, Πρωτονιακή αγωγιμότητα, Κυψέλες Καυσίμων
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Εισαγωγή
Η χρήση των φωσφονικών οξέων ως τερματικοί, αλλά κυρίως ως γεφυρωτικοί υποκαταστάτες για
την σύνθεση πολυμερικών και ολιγομερικών υβριδικών οργανο-ανόργανων δομών είναι ένα πολύ
πλούσιο μέρος της χημείας λόγω του τεράστιου αριθμού φωσφονικών οξέων που μπορούν να
συνθεθούν καθώς και του μεγάλου αριθμού μετάλλων με τα οποία αυτά συναρμόζονται.
Επιπλέον η δυνατότητα σύνδεσης του φωσφονικού τμήματος των μορίων αυτών με αρκετούς
διαφορετικούς τρόπους δίνει μεγάλη ποικιλομορφία στις κρυσταλλικές δομές και στις ιδιότητες που
έχουν οι μεταλλοφωσφονικές ενώσεις. Το τελικό προϊόν της συνθετικής αντίδρασης εξαρτάται από
τον διαλύτη ή μίγμα διαλυτών, το μέταλλο, το pH, την ύπαρξη επιπλέον λειτουργικών ομάδων στο
οργανοφωσφονικό υποκαταστάτη, την ύπαρξη συνυποκαταστατών, την θερμοκρασία και την πίεση
που γίνεται η αντίδραση, την γεωμετρία του οργανοφωσφονικού μορίου καθώς και από τις
διαμορφώσεις χαμηλότερης ενέργειας των πλευρικών αλυσίδων του οργανοφωσφονικού μορίου αν
αυτές επηρεάζουν την θέση την φωσφονικής ομάδας στον χώρο[1]. Είναι δυνατός λοιπόν ο
σχεδιασμός και η σύνθεση πολύ μεγάλου αριθμού υλικών στα οποία η φωσφονική ομάδα παίζει
κυρίως τον ρόλο της γέφυρας μεταξύ των μεταλλικών κέντρων.
Η εισαγωγή επιπλέον λειτουργικών ομάδων στο οργανοφωσφονικό μόριο είναι ένας από τους
τρόπους που κάνει δυνατό το σχεδιασμό υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες πηγάζουν από
τις ιδιότητες της επιπλέον λειτουργικής ομάδας

[2 ]

.Έτσι σε αυτή την εργασία η εισαγωγή μία

σουλφονικής ομάδας σε έναν άνθρακα ο οποίος βρίσκεται σχετικά μακριά από τις φωσφονικές
ομάδες είχε ως στόχο την δημιουργία υλικών στα οποία η σουλφονική ομάδα παίζει τον ρόλο του
δότη ή/και μεταφορέα πρωτονίων εντός της κρυσταλλικής δομής. Ο υποκαταστάτης που συνθέθηκε
είναι ένα παράγωγο της ταυρίνης (αμινοαιθανικό σουλφονικό οξύ) στο οποίο υπάρχουν δύο
μέθυλοφωσφονικές ομάδες πάνω στην αμινομάδα. Το συγκεκριμένο μόριο ονομάζεται
2-άμινο-Ν,Ν διμέθυλοφωσφονικό αμινοαιθανικό σουλφονικό οξύ το οποίο για συντομία θα
αναφέρεται ως Φωσφωνοταυρίνη ή P-TaurH5, της οποίας η δομή παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Eικόνα 1: Σχηματική δομή της φωσφονοταυρίνης ως zwitterion (1).

Η παραπάνω ένωση συντίθεται σχετικά εύκολα δια μέσου μίας αντίδρασης συμπύκνωσης
Irani-Moedritzer

[

3

]

στην οποία ως αμίνη χρησιμοποιείται το αμινοξύ ταυρίνη (2-

aminoethanesulfonic acid). Η αντίδραση αυτή είναι μία αντίδραση μεταξύ μίας αμίνης με
φορμαλδεύδη και φωσφορώδους οξέος σε όξινο περιβάλλον με προϊόν ένα α-άμινοφωσφονικό οξύ.
Η παραγωγή ενός

μόνο-υποκατεστημένου προιόντος ή ενός δίς-υποκατεστημένου προιόντος

καθορίζεται συνήθως από την στοιχειομετρία της αντίδρασης την ύπαρξη στερεοχημικής
παρεμπόδισης και την θερμοκρασία. Στην εικόνα 2 φαίνεται η αντίδραση σύνθεση της
φωσφονοταυρίνης από ταυρίνη.

Εικόνα 2: Αντίδραση σύνθεσης φωσφονοταυρίνης από ταυρίνη

Το δύσκολο κομμάτι της σύνθεσης αυτής ήταν η απομόνωση του προιόντος σε καθαρή μορφή
καθώς λόγω τoν έντονων συνθηκών της αντίδρασης παράγονται αρκετά παραπροϊόντα και επίσης το
προιόν είναι ιδιαίτερα υγροσκοπικό και τείνει να σχηματίζει υπερκορεσμένα ρευστά και όχι στερεά
κατά τις προσπάθειες απομόνωσης. Το πρόβλημα των παραπροϊόντων λύνεται με καθαρισμό του
μείγματος της αντίδρασης με οργανικούς διαλύτες στους οποίους τα αντιδρώντα και κάποια από τα
παραπροϊόντα διαλύονται ενώ το προιόν διαλύεται ελάχιστα και διαχωρίζεται σε μία δική του
υδατική φάση με μεγαλύτερο ιξώδες από την οργανική φάση.
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Στη συνέχεια η υδατική φάση συλλέγεται και ξανακαθαρίζεται με την ίδια διαδικασία και με χρήση
νέας αλλά μικρότερης ποσότητας οργανικού διαλύτη. Το πρόβλημα της υγροσκοπικότητας λύνεται
με την μετατροπή του «καθαρού» διαλύματος της φωσφονοταυρίνης στο μετα νατρίου άλας μέσω
της αντίδρασης της φωσφονοταυρίνης με υδροξείδιο του νατρίου και η απομόνωση της ιοντικής
ένωσης μέσω βρασμού μέχρι ξηρού ή μέσω προσθήκης οργανικών διαλυτών οι οποίοι κάνουν την
ιοντική ένωση να διαχωρίζεται σε μία πολύ πυκνή φάση η οποία περιέχει οργανικό διαλύτη, νερό
και το μετα νατρίου άλας της φωσφονοταυρίνης. Η πολύ πυκνή αυτή φάση ύστερα θερμαίνεται
μέχρι ξηρού με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερη θέρμανση από ότι στην περίπτωση που δεν
εισήχθη οργανικός διαλύτης στο μίγμα. Το στερεό που παράγεται με αυτό τον τρόπο είναι το
τέτραένυδρο άλας της φωσφονοταυρίνης με 5 Νάτρια, έχει μπεζ-άσπρο χρώμα και είναι ένα άμορφο
στερεό. Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω στερεά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
μετέπειτα σύνθεση μεταλλοφωσφονικών ενώσεων την φωσφονοταυρίνης.
Με τη χρήση του μετανατρίου άλας ως πηγή φωσφονοταυρίνης συντέθηκε μία ένωση η οποία
περιέχει Cu2+. Σε αυτή την ένωση του Cu2+ για να γίνει δυνατή η δημιουργία κρυστάλλων χρειάζεται
η ύπαρξη ενός σχετικά υδρόφοβου συνυποκαταστάτη ο οποίος «πακετάρεται» εύκολα σε μία
κρυσταλλική δομή και διαταράσσει το περιβάλλον συναρμογής του μετάλλου με την κατάληψη
μερικών θέσεων συναρμογής. Για αυτό δοκιμάστηκαν οι συνυποκαταστάτες 2,2΄-διπυριδίνη
(χηλικός), 4,4΄-διπυριδίνη (γεφυρωτικός), πιπεραζίνη (γεφυρωτικός), πυραζίνη (γεφυρωτικός), και
1,10-φαινανθρανολίνη (χηλικός) με τον τελευταίο να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά
την δημιουργία κρυσταλλικής ένωσης. Αφού ο υποκαταστάτης είναι ιδιαίτερα υδρόφιλος λόγω της
ύπαρξης της σουλφονικής ομάδας αλλά και των δύο φωσφονικών ομάδων, είναι δυνατόν και οι
ενώσεις που δημιουργεί να είναι ιδιαίτερα υδρόφιλες και αυτός να είναι ο λόγος της αδυναμίας στην
κρυσταλλώση των ενώσεων αυτών σε θερμοκρασία δωματίου και με νερό ως διαλύτη φαινόμενο το
οποίο παρατηρείται σε ενώσεις με πολλές υδροξυλομάδες, όπως τα σάκχαρα. Η χρήση λοιπόν ενός
δεύτερου σχετικά υδρόφοβου υποκαταστάτη θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των
φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους δίνοντας μία νέα δομή η οποία θα κρυσταλλώνει πιο εύκολα. Το
πρόβλημα αυτό λύθηκε με την χρήση του δευτερεύων αξονικού υποκαταστάτη 1,10φαινανθρανολίνη (phen) η δομή της οποίας παρουσιάζεται στην εικόνα 3 .

Εικόνα 3: Η δομή της 1,10 φαινανθρολίνης
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Πειραματική διαδικασία - Μέρος 1ο
Για την σύνθεση και απομόνωση του υποκαταστάτη P-Taur Νa5 ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία.
Σε μία δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 ml τοποθετούνται:
0,0250 mol ταυρίνης
0,0500 mol φωσφορώδους οξέος
40 ml νερό
10 ml HCl 36%
Σε μία προσθετική φιάλη τοποθετούνται 8 ml διαλύματος φορμαλδεύδης 36,5 %. Η προσθετική
φιάλη συνδέεται με το πλευρικό λαιμό της φιάλης ενώ ο κεντρικός λαιμός συνδέεται με ένα
ψυκτήρα Graham. Η φιάλη βυθίζεται μέχρι την μέση σε ένα ελαιόλουτρο και θερμαίνεται υπό
ανάδευση μέχρι το μίγμα να αρχίσει να βράζει. Στη συνέχεια αφήνεται να βράσει για μία ώρα και
ύστερα στο επί βρασμό διάλυμα εισάγεται φορμαλδεύδη από την προσθετική φιάλη με ρυθμό τέτοιο
που η προσθήκη να διαρκέσει γύρω στη μία ώρα. Μετά την προσθήκη όλης της ποσότητας της
φορμαλδεύδης το μίγμα βράζει και αναδεύεται υπό αναρροή για τουλάχιστον 20 ώρες. Στη συνέχεια
διακόπτεται η θέρμανση αλλά όχι η ανάδευση και το μίγμα αφήνεται να κρυώσει και να έρθει σε
θερμοκρασία δωματίου. Το μίγμα αφήνεται σε αυτή την κατάσταση για διάστημα περίπου 1-2 ωρών.
Για την απομόνωση του (1)
Στο μίγμα της αντίδρασης προσθέτονται 100 ml ακετόνης και παρατηρείται ότι το μίγμα παραμένει
διαυγές. Σε περίπτωση καθύζισης το ίζημα απομακρύνεται και το διήθημα συλλέγεται.
Το διάλυμα αυτό περιέχει το προιόν καθώς και έναν μεγάλο αριθμό προσμίξεων.
Στη συνέχεια η ακετόνη απομακρύνεται μέσω απόσταξης ή απλής εξάτμισης και το διάλυμα
συμπυκνώνεται μέχρι ο όγκος του να μειωθεί στα περίπου 50 ml. To νέο διάλυμα συμπυκνώνεται
περαιτέρω με την βοήθεια ενός ρότορα μέχρι να φτάσει σε ένα υπέρκορο υγρό (μέλι) με όγκο
περίπου 25 ml. Το υπέρκορο υγρό στη συνέχεια καθαρίζεται με την βοήθεια μίγματος διαλυτών.
Aρχικά τοποθετούνται 10 ml αιθανόλης και το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να γίνει ομογενές.
Στη συνέχεια η προσθήκη 30 ml αιθέρα κάνει το διάλυμα να διαχωριστεί σε δύο φάσεις μία
πορτοκαλί υδατική και μία θολή και άχρωμη οργανική. Η υδατική φάση συλλέγεται, και η οργανική
απορρίπτεται στα απόβλητα.
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Στη συνέχεια, 10 ml αιθανόλης τοποθετούνται στο ποτήρι ζέσης που περιέχει την υδατική φάση
και στη συνέχεια προστίθενται 30 ml ακετόνης. Συλλέγεται και πάλι η κάτω φάση (υδατική).
Σε αυτό το στάδιο αν δεν έχει ολοκληρωθεί η αντίδραση μπορεί να παρατηρηθεί καταβύθιση
ιζήματος το οποίο αποτελείται από ταυρίνη και άλλα παραπροϊόντα της αντίδρασης. Επίσης κάποιες
φορές σχηματίζονται πολύ σταθερά γαλακτώματα τα οποία μπορούν να διασπαστούν στις επιμέρους
φάσεις με προσθήκη ποσότητας αιθέρα (~ 25 ml). Η υπέρκορη υδατική φάση επεξεργάζεται με 10
ml αιθανόλης και αναδεύεται μέχρι να γίνει ομογενής.
Στο επόμενο στάδιο τοποθετούνται ξανά 25 ml αιθέρα και ξαναγίνεται διαχωρισμός δύο φάσεων.
Συλλέγεται η υδατική φάση και προστίθενται 10 ml αιθανόλης, όπου ύστερα από ανάδευση
δημιουργείται ένα ομογενές διάλυμα στο οποίο προστίθενται 20 ml ακετόνης υπό έντονη ανάδευση.
Το αποτέλεσμα της τελευταίας προσθήκης της ακετόνης είναι η δημιουργία ενός πολύ παχύρευστου
υγρού και μία οργανικής φάσης η οποία απορρίπτεται στα απόβλητα. Το παραπάνω βήμα
επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές. Ύστερα από τις επαναλήψεις της παραπάνω διαδικασίας με την
αιθανόλη και την ακετόνη η υδατική φάση έχει γίνει μία ημίρευστη συμπαγής μάζα η οποία μοιάζει
με μαστίχα. Η ημι-στερεής αυτή μάζα καθαρίζεται με ακετόνη μέσω μηχανικής ανάδευσης με
σπάτουλα για ένα χρονικό διάστημα 5 λεπτών και στη συνέχεια η ακετόνη απορρίπτεται.
Τελικά η ημι-στερεή αυτή μάζα διαλύεται με βοήθεια θέρμανσης σε 20 ml αιθανόλης και στη
συνέχεια αφού η θερμοκρασία του διαλύματος πέσει κάτω από τους 30 oC τοποθετούνται στο
διάλυμα 35 ml διαιθυλικού αιθέρα με αποτέλεσμα το διαχωρισμό μίας υδατικής φάσης μικρότερου
ιξώδους. Όλα τα παραπάνω βήματα καθαρίζουν εν μέρει το προιόν.
Τελικά η πυκνή υδατική φάση της φωσφονοταυρίνης συλλέγεται, αραιώνεται με λίγο νερό (10
ml) και σε αυτή προστίθεται ποσότητα στερεού NaOH μέχρι το pH του διαλύματος να φτάσει το 8,5
και εν συνεχεία προστίθεται με ένα Pasteur διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 2 [Μ] μέχρι το pH να
φτάσει το 10. Στη συνέχεια τοποθετούνται 20 ml αιθανόλης με αποτέλεσμα αρχικά τον σχηματισμό
γαλακτώματος και εν συνεχεία τον διαχωρισμό δύο φάσεων. Η πάνω φάση έχει σκούρο πορτοκαλί
χρώμα και έχει την μορφή γαλακτώματος ενώ η κάτω ελαφρώς κίτρινο και είναι διαυγής.
Συλλέγεται η κάτω φάση με ένα Pasteur και τοποθετείται σε ένα ποτήρι ζέσης με μεγάλη διάμετρο.
Όσο μεγαλύτερη η διάμετρος του ποτηριού τόσο πιο γρήγορα απομακρύνονται οι διαλύτες και άρα
απαιτείται λιγότερη θέρμανση του στερεού αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία πιθανών προιόντων
διάσπασης λόγο της θέρμανσης.
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Ύστερα το διάλυμα του μετανατρίου άλας της φωσφονοταυρίνης στο μίγμα αιθανόλης-νερού
τοποθετείται σε θερμαντική πλάκα και συμπυκνώνεται μέχρι ξηρού. Με αυτό τον τρόπο συλλέγεται
ένα σχεδόν άσπρο στερεό. Τo στερεό τοποθετείται σε ένα προζυγισμένο γυάλινο φιαλίδιο (Vial) το
οποίο

τοποθετείται

στο

φούρνο

στους

115

βαθμούς

o

C

για

περίπου

Η μάζα του προιόντος συνολικά είναι 3,996 g. Το μοριακό της βάρος είναι 480,12

20

λεπτά.

ύστερα από

διάφορες αναλύσεις δίνοντας μία απόδοση ως προς την ταυρίνη

για την απομόνωση της καθαρής ένωσης.

Ο μηχανισμός της αντίδρασης τύπου Mannich παρουσιάζεται στην εικόνα 4.

Eικόνα 4: Μηχανισμός της αντίδρασης τύπου Mannich.
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Χαρακτηρισμός του (1)
Ο χαρακτηρισμός του (1) έγινε μέσω πέντε μεθόδων οι οποίες είναι οι 1Η-NMR,

31

P-NMR,

FT-IR,SEM-EDS και TGA.
Φάσμα 1Η-NMR του (1)

Εικόνα 5: Φάσμα ΗΝΜR της ένωσης στην περιοχή 1-4 [ppm]

Η εικόνα 5 είναι το φάσμα HNMR της ένωσης. Το φάσμα ελήφθη σε pH=1, σε μίγμα H2O – D2O.
Έχει δύο τριπλές κορυφές που αντικατοπτρίζουν τα σήματα των πρωτονίων της αιθυλικής αλυσίδας
και μία διπλή κορυφή που αντικατοπτρίζει τα πρωτόνια των μεθυλένο ομάδων που συνδέουν το
άζωτο με τους φωσφόρους η οποία έχει σχαστεί από την παρουσία του πρωτονίου πάνω στο άζωτο
λόγο της οξύτητας του διαλύματος (pH=1).Ο λόγος επιλογής τόσο όξινων συνθηκών για την λήψη
του φάσματος 1H-NMR είναι πως σε pH κοντά στο ουδέτερο υπάρχει μετατόπιση των κορυφών και
επικάλυψη τους με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο χαρακτηρισμός της ένωσης με HNMR.
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Φάσμα 31PNMR του (1)

Εικόνα 6: Φάσμα 31PNMR της ένωσης στην περιοχή 0-20 [ppm]

Η εικόνα 6 είναι το φάσμα
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P-NMR της ένωσης. Το φάσμα λήφθηκε σε pH=1, σε μίγμα H2O –

D2O. Έχει μόνο μία κύρια κορυφή κοντά στα 7 ppm χαρακτηριστική της ένωσης. Οι υπόλοιπες
προσμίξεις που περιέχουν φώσφορο είναι της τάξης του ~5% της συνολικής ποσότητας φωσφόρου
στην ένωση.
Φάσμα IR του (1)

Εικόνα 7: Φάσμα IR του (1) στην περιοχή 400-4000 cm-1
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Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται το φάσμα IR του (2). Από την έλλειψη κορυφής στους 1305 cm-1
[4]

,η οποία περιγράφει την δόνησης της

(S=O) oμάδας της ταυρίνης, ενδείκνυται πως η έχει

μετατοπιστεί λόγο αποπρωτονίωσης. H ευρεία ταινία μεταξύ 1180 και 1240 cm-1 [2],[4] αποδίδεται
στην δόνηση εκτάσης του δεσμού (C-N) της αμινομάδας και επίσης στην επικάλυψη της με την
δόνησης έκτασης του δεσμού (P=Ο). Από τις ταινίες μεταξύ 1050 και 1140 cm-1 [2],[4] ενδείκνυται
πως υπάρχει επικάλυψη των κορυφών που ανταποκρίνονται στην έκταση των μεθυλενομάδων της
αμίνης, του δεσμού (P=O) και του δεσμού (S=O) στο μόριο. H διπλή κορυφή από τα 967 μέχρι τα
985 cm-1 αποδίδεται στην λικνιζόμενη δόνηση κάμψεως (rocking-bending ) της αιθυλενομάδας και
στην

παλλόμενη

δόνηση

κάμψεως

(wagging-Bending)

της

αμινομάδας

αντίστοιχα[4].

Η ευρεία ταινία κοντά στα 3000 cm-1 δείχνει την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας νερού, το δίκτυο
δεσμών υδρογόνου του οποίου δίνει πλάτος στην καμπύλης. Η ύπαρξη της μεγάλης ποσότητας
νερού (4 νερά ανά μόριο P-TaurNa5 ) επιβεβαιώθηκε και μέσω TGA.

Φάσμα EDS του (1)
Η χρήση carbon tape για την τοποθέτηση του δείγματος στο όργανο λήψης του φάσματος έχει ως
αποτέλεσμα αναξιοπιστία στα δεδομένα για τη ποσότητα του άνθρακα μέσα στην ένωση.

Εικόνα 8: Φάσμα EDS του (1).

Η εικόνα 8 είναι το φάσμα EDS του (1).Παρατηρείται η ύπαρξη φωσφόρου και θείου στην ένωση με
αναλογία 2:1 χαρακτηριστικό της ένωσης. Επίσης παρατηρείται η ύπαρξη του νατρίου στην ένωση
με αναλογία 5:1 ως προς το θείο.
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Εικόνα SEM του (1)

Eικόνα 9: Εικόνα SEM του στερεού 1.

Στην εικόνα 9 φαίνεται μία εικόνα SEM της ένωσης. Από την μορφολογία του στερεού γίνεται
αντιληπτό ότι δεν πρόκειται για κρυσταλλική ένωση.
TGA του (1)

Eικόνα 10: TGA του υποκαταστάτη

Στην εικόνα 10 φαίνεται το διάγραμμα TGA της ένωσης.Aπό τις μετρήσεις απώλειας μάζας
συναρτήσει της θερμοκρασίας βρίσκουμε πως η ένωση μας πρέπει να περιέχει 4 νερά για να
αιτιολογείται η απώλεια μάζας και άρα ο κατάλληλος χημικός τύπος για την ένωση είναι P-Taur Na5
4H2O.
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Πειραματική διαδικασία Μέρος 2ο
Σύνθεση του (2)
Για την σύνθεση του (2) χρειάζονται
1 mmol CuSO4
1 mmol P-taur Na5 4H2O
1 mmol Phen HCl
300 ml Απιονισμένο Νερό
2-3 σταγόνες πολύ αραιό HCl < 1%
Αρχικά φτιάχνονται 2 διαλύματα συγκέντρωσης 0,01 Μ και όγκου 100 ml από CuSO4·5H2O και
του (1) τα οποία έχουν pH 4,5 και 10,2 αντίστοιχα. Το διάλυμα του (1) τοποθετείται στάγδην στο
διάλυμα που περιέχει τα Cu2+ και αναδεύεται για 20 λεπτά περίπου δίνοντας ένα διάλυμα με pH
κοντά στο 5, επίσης κατά την ανάμειξη παρατηρείται αλλαγή χρώματος από απαλό γαλάζιο σε μία
πιο σκούρα και πιο έντονη απόχρωση του μπλε.
Στη συνέχεια σε ένα άλλο ποτήρι ζέσης

1 mmol υδροχλωρικής 1,10 φαινανθρανολίνης

τοποθετούνται σε 100 ml νερό και υπό ανάδευση διαλύεται. Τελικά το διάλυμα της phen
τοποθετείται στάγδην και υπό έντονη ανάδευση στο διάλυμα που περιέχει την φωσφονοταυρίνη και
τον χαλκό δίνοντας ένα δίαλυμα με pH 5,2 και ακόμα πιο έντονο μπλε χρώμα. Το pH ρυθμίζεται με
πολύ αραιό HCl στο 5,00. Το μίγμα αναδεύεται για ακόμα μία ώρα και στη συνέχεια αφήνεται να
ηρεμίσει. Το μαγνητάκι απομακρύνεται, το διάλυμα τοποθετείται σε πλαστικό ποτηράκι και το νερό
αφήνεται να εξατμιστεί εν μέρει σε διάστημα κάποιων ημερών. Η όλη διαδικασία έγινε στους 25 οC
Μετά από κάποιες μέρες ένα μπλε κρυσταλλικό στερεό έχει σχηματιστεί του οποίου η μάζα
ισούται με 0,28 g. Εφόσον γνωρίζουμε ύστερα από τις διάφορες αναλυτικές μεθόδους τον χημικό
τύπο του κρυσταλλικού στερεού ο οποίος είναι [Cu2 P-TaurΗ Phen2 (H2O)2]6H2O μπορούμε εύκολα
να υπολογίσουμε το μοριακό βάρος της ένωσης το οποίο είναι Mr = 940,55 [
Και άρα το mole του προιόντος είναι n =
χαλκό

εφόσον

είναι

αντίδραση

]

= 0,29 [mmol]. Τελικά η απόδοση ως προς τον
συμπύκνωσης

υπολογίζεται

πως

είναι

Όταν η αντίδραση έγινε στο 1/10 της παραπάνω τάξης μεγέθους mol δηλαδή όταν αντέδρασαν
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ισομοριακά 0,1 mmol από κάθε αντιδρών τότε η απόδοση της αντίδρασης έπεσε σχεδόν στο μισό
δηλαδή στο ~30 %.

Αντίδραση σύνθεσης του (2)

Στην εικόνα 11 παρουσιάζεται η συνολική αντίδραση σύνθεσης του (2)

Εικόνα 11: Ισοσταθμισμένη αντίδραση για την σύνθεση του 2
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Χαρακτηρισμός του (2)
Φάσμα IR του (2)

Εικόνα 12: Φάσμα IR του (2)

Στην εικόνα 12 παρουσιάζεται το φάσμα IR του (2). Από την έλλειψη κορυφής στους 1305 cm-1 [4]
,η οποία περιγράφει την δόνησης της

(S=O) oμάδας της ταυρίνης, ενδείκνυται πως έχει

μετατοπιστεί λόγο αποπρωτονίωσης. H ευρεία ταινία μεταξύ 1180 cm-1 και 1240 cm-1

[2],[4]

που

υπήρχε στο φάσμα του (1) έχει αλλάξει μορφή. Πιο συγκεκριμένα έχει γίνει πιο στενή και έχει
μετατοπιστεί ελαφρώς προς χαμηλότερους κυματάριθμους στο φάσμα του (2). Οι κορυφές που
αποτελούν την ταινία αποδίδονται στην δόνηση έκτασης του δεσμού (C-N) της αμινομάδας και
επίσης στην επικάλυψη της με την δόνησης έκτασης του δεσμού (P=Ο). Η μετατόπιση τους
σχετίζεται με συναρμογή της φωσφονικής ομάδας. Οι ταινίες μεταξύ 1050 και 1140 cm-1 [2],[4] που
υπήρχαν στο φάσμα του (1) έχουν αλλάξει και αυτές μορφή. Πιο συγκεκριμένα η ταινία έχει σχαστεί
σε 3 κορυφές και έχει μετατοπιστεί προς χαμηλότερους κυματάριθμους στο φάσμα του (2). Η
κορυφή στους 1050 cm-1 έχει μετατοπιστεί στους 1042 cm-1 ενδείκνυται πως υπάρχει συναρμογή
των της φωσφονικής ομάδας και επίσης αλλαγή του περιβάλλοντος της σουλφονικής ομάδας και με
αυτό τον τρόπο η μετατόπιση κάνει καλύτερο τον διαχωρισμό των κορυφών που ανταποκρίνονται
στην έκταση των μεθυλενομάδων της αμίνης, του δεσμού (P=O) και του δεσμού (S=O) στο μόριο. H
διπλή κορυφή από τα 967 μέχρι τα 985 cm-1 αποδίδεται στην λικνιζόμενη δόνηση κάμψεως
(rocking-bending ) της αιθυλενομάδας και στην παλλόμενη δόνηση κάμψεως (wagging-Bending)
της αμινομάδας αντίστοιχα[4] παρατηρούμε πως σε σχέση με το φάσμα του (1) αυτές οι κορυφές δεν
μετατοπίζονται, αλλάζει όμως ο λόγος των εντάσεων τους στο φάσμα του (2). Η ευρεία ταινία κοντά
στα 3000 cm-1 δείχνει την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας νερού, το δίκτυο δεσμών υδρογόνου του
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οποίου δίνει πλάτος στην καμπύλη. Η ύπαρξη της μεγάλης ποσότητας κρυσταλλικών νερών το
οποίο επιβεβαιώθηκε και μέσω TGA. Oι οξείες κορυφές στα 1140 cm-1 , 1005 cm-1 , 855 cm-1 και
723 cm-1 δεν υπάρχουν στο φάσμα του (1) και οφείλονται στην ύπαρξη της φαινανθρανολίνης η
οποία έχει συναρμοστεί με τον χαλκό [5].Η κορυφή στα 875 cm-1 δεν υπάρχει στο φάσμα του (1) και
οφείλεται στην ύπαρξη συναρμοσμένου νερού στον χαλκό. Όλα τα παραπάνω παρατηρούνται
εύκολα στην εικόνα 13 η οποία συγκρίνει τα δύο φάσματα στην περιοχή 400-1400 cm-1.
Σύγκριση των φασμάτων IR του (1) με το (2)

Εικόνα 13: Σύγκριση των IR του (1)-κόκκινο και του (2)-ροζ .
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Φάσμα EDS του (2)
Η χρήση carbon tape για την τοποθέτηση του δείγματος στο όργανο λήψης του φάσματος έχει ως
αποτέλεσμα αναξιοπιστία στα δεδομένα για τη ποσότητα του άνθρακα μέσα στην ένωση.

Εικόνα 14: Φάσμα EDS του (2).

Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται το φάσμα EDS του (2) στο οποίο παρατηρείται η ύπαρξη φωσφόρου
και θείου στην ένωση με αναλογία 2:1 χαρακτηριστικό της ένωσης. Επίσης παρατηρείται η ύπαρξη
χαλκού στην ένωση.
Διαγράμματα ΧRD του (2)
Στην εικόνα 15 παρουσιάζεται πειραματικό Powder XRD από το PXRD του τμήματος χημείας και
σύγκριση του με το θεωρητικό PXRD όπως αυτό παρουσιάζεται από το CIF αρχείο της λυμένης
δομής (από single crystal) παρατηρούμε πως τα δύο διαγράμματα ταυτίζονται.

Εικόνα 15: Σύγκριση Διαγραμμάτων PXRD της ένωσης (2) πειραματικό με το προσομοιωμένο
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Κρυσταλλογραφικά δεδομένα του (2)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικές σημαντικές παράμετροι της δομής που
παρουσιάζεται.
Identifier

CuphenPtaur

Formula

C28H29Cu2N5O11P2S 6(H2O)

Space group

P -1

Cell Lengths

a 11.8919(12) b 12.3708(12) c 14.1597(14)

Cell Angles

α 105.208(4) β 110.790 (3) γ 93.793(3)

Cell volume

1849,72

Z,Z΄

Ζ : 2 Z΄: 0

R-Factor (%)

3,85
Πίνακας 1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα του (2)

Η κρυσταλλική δομή του (2) είναι η εξής: Διμερές σύμπλοκο, Τρικλινές κρυσταλλικό σύστημα

Στην εικόνα 16 παρουσιάζονται δύο διαφορετικές οπτικές του διμερούς των χαλκών

Εικόνα 16: Δύο διαφορετικές οπτικές του διμερούς των χαλκών .
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Στην εικόνα 17 βλέπουμε τρεις διαφορετικές οπτικές των τριών οκταμελών δακτυλίων που
υπάρχουν στο σύμπλοκο με τις φαινανθρολίνες τα κρυσταλλικά και συναρμοσμένα νερά και την
πλευρική ομάδα του αζώτου δηλαδή της αιθυλοσουλφονική ομάδα να παραλείπονται για λόγους
σαφήνειας .

Εικόνα 17: Tρεις διαφορετικές οπτικές των τριών οκταμελών δακτυλίων που υπάρχουν στο σύμπλοκο (οι φαινανθρολίνες τα
κρυσταλλικά και συναρμοσμένα νερά και η πλευρική αλυσίδα του αζώτου δηλαδή η αιθυλοσουλφονική ομάδα παραλήπτονται ) .

Στην εικόνα 18 φαίνεται το περιβάλλον συναρμογής του χαλκού καθώς και σημαντικές για την δομή
αποστάσεις . Τα υδρογόνα τα κρυσταλλικά νερά και οι αιθυλοσουλφονικές ομάδες παραλείπονται
για λόγους σαφήνειας .

Εικόνα 18: Περιβάλλον συναρμογής των Cu και σημαντικές αποστάσεις εντός της δομής του διμερούς(τα υδρογόνα τα κρυσταλλικά
νερά και η πλευρική αλυσίδα του αζώτου δηλαδή η αιθυλοσουλφονική ομάδα παραλείπονται )

Απόσταση Cu : 3,356 Å απόδειξη του ότι δεν υπάρχει δεσμός Cu-Cu,

Aπόσταση των κέντρων των Phen : 3,744 Å απόδειξη ενδομοριακού π-π stacking.
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Στην εικόνα 19 γίνεται η παρουσίαση της μοναδιαίας κυψελίδας της ένωσης από τις τρεις
διαφορετικές οπτικές των κρυσταλλογραφικών αξόνων .

Εικόνα 19: Εικόνες της κυψελίδας κοιτώντας κατά τους άξονες a , b , c αντίστοιχα .

Στην εικόνα 20 γίνεται η παρουσίαση ενός 3x3x3 κρυσταλλικού πλέγματος από τις τρις
διαφορετικές οπτικές των κρυσταλλογραφικών αξόνων .

Εικόνα 20: Eικόνες ενός 3x3x3 κρυσταλλικού πλέγματος κοιτώντας κατά τους άξονες a , b , c αντίστοιχα

Παρατηρούμε πως η φωσφονοταυρίνη λειτουργεί ως γεφυρωτικός υποκαταστάτης μεταξύ των δύο
χαλκών . Η απόσταση μεταξύ των χαλκών είναι 3,356 Å η οποία είναι αρκετά μεγάλη για να υπάρχει
δεσμός μεταξύ τους. Οι δύο χαλκοί έχουν δομή τετραγωνικής πυραμίδας αποτέλεσμα του
φαινόμενου Jang-Teller του οποίου αποτέλεσμα είναι η άρση του εκφυλισμού των eg τροχιακών και
η παραμόρφωση μίας τέλειας οκταεδρικής διάταξης επειδή αυτή δεν έχει συμμετρική κατανομή
ηλεκτρονίων στα τροχιακά αυτά (eg3). Το φαινόμενο Jang-Teller υποβοηθάει την σταθεροποίησης
της δομής του διμερούς καθώς η απουσία των δεύτερων συναρμοσμένων νερών επιτρέπει τους
χαλκούς να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους και να «κλειδώσουν» σε αυτή τη διαμόρφωση που έχει το
διμερές υπό την βοήθεια των π-π αλληλεπιδράσεων των phen. Τα dz2 τροχιακά των χαλκών δεν
γίνεται να είναι ευθυγραμμισμένα καθώς τα επίπεδα που ορίζουν τις βάσεις των δύο αντίρροπων
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τετραγωνικών πυραμίδων έχουν κλίση το ένα σε σχέση με το άλλο. Η απόσταση μεταξύ των χαλκών
είναι αποτέλεσμα των π-π αλληλεπιδράσεων των δύο φαινανθρολίνων οι οποίες έχουν απόσταση
3,744 Å και του τρόπου σύνδεσης του διφωσφονικού υποκαταστάτη.

Ο συνδυασμός αυτού του γεφυρωτικού τρόπου σύνδεσης της φωσφονοταυρίνης με τις π-π
αλληλεπιδράσεις δίνουν τελικά μία αρκετά ενδιαφέρουσα δομή για αυτό το διμερές σύμπλοκο. Στο
σύμπλοκο αυτό η σουλφονική ομάδα δεν είναι συναρμοσμένη με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η
χρήση της σε λειτουργίες που σχετίζονται με την μεταφορά πρωτονίων εντός της κρυσταλλικής
δομής υπό την επίδραση δυναμικού. Επίσης παρατηρείται η ύπαρξη εσοχής (pocket) η οποία
ορίζεται από τις φαινανθρολίνες αλλά και την σύνδεση της φωσφονοταυρίνης με τα δύο άτομα
χαλκού. Η ύπαρξη 6 κρυσταλλικών νερών ανά μόριο φωσφονοταυρίνης (και 2 συναρμοσμένων τα
οποία είναι ιδιαίτερα όξινα λόγο της πόλωσης που τους επάγει ο χαλκός ) δίνει την δυνατότητα
μεταφοράς των πρωτονίων σε διευθύνσεις που υπάρχουν εκτεταμένα δίκτυα δεσμών υδρογόνου με
ευκίνητα (mobile) πρωτόνια. Τα μονοπάτια τα οποία περιέχουν νερά ενωμένα σε συνεχή δίκτυα
δεσμών υδρογόνου είναι στην ουσία το αγώγιμο τμήμα του υλικού όσον αφορά την πρωτονιακή
αγωγιμότητα . Εφόσον η αγωγή γίνεται κυρίως μέσω του Grotthuss μηχανισμού είναι απαραίτητη η
ύπαρξη τέτοιων δικτύων για να έχει το υλικό χαμηλή τιμή αντίστασης αλλά δεν είναι η μόνη
σημαντική παράμετρος .
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Δίκτυα και clusters δεσμών υδρογόνου εντός της δομής
Η δομή του (2) έχει εκτεταμένα δίκτυα δεσμών υδρογόνου καθώς και κυκλικά
συστήματα

δεσμών

υδρογόνου,

κάποια

από

τα

οποία

παρουσιάζονται

παρακάτω.

Στην εικόνα 21 γίνεται παρουσίαση ενός 3x3x3 κρυσταλλικού πλέγματος απουσία των συμπλόκων
έτσι ώστε να φαίνονται μόνο τα κρυσταλλικά νερά .

Εικόνα 21: Eικόνες ενός 3x3x3 κρυσταλλικού πλέγματος απουσία των συμπλόκων (μόνο τα κρυσταλλικά νερά φαίνονται) κοιτώντας
κατά τους άξoνες a , b , c αντίστοιχα

Ενώ στην εικόνα 22 γίνεται εμφανής μία από τις πολλές αλυσίδες νερών που εμφανίζονται στη δομή
η οποία είναι ένα καλό μονοπάτι για την μεταφορά πρωτονίων μέσω του μηχανισμού Grotthuss.

Εικόνα 22: Μία από τις πολλές αλυσίδες νερών που εμφανίζονται στην δομή η οποία είναι ένα καλό μονοπάτι για την μεταφορά
πρωτονίων μέσω του μηχανισμού Grotthuss .
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Ο ρόλος της σουλφονικής ομάδας στην δομή

Εικόνα 23: Ένα μέρος των αλληλεπιδράσεων της σουλφονικής ομάδας. Παρατηρείται ο σχηματισμός

τετραμερών μέσω

συμπληρωματικής σύνδεσης των διμερών με δεσμούς υδρογόνου.

Στην εικόνα 23 φαίνεται η λειτουργικότητα της σουλφονικής ομάδας εντός της δομής η οποία είναι
η σύνδεση των διμερών σε τετραμερή μέσω συμπληρωματικών δεσμών υδρογόνου. Παρατηρούμε
πως τα διμερή είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με δύο διαφορετικούς τρόπους εντός της
κρυσταλλικής δομής. Αρχικά συνδέονται σε groups από δύο διμερή τα οποία συγκρατούνται μεταξύ
τους με δεσμούς υδρογόνου ανάμεσα στην σουλφονική ομάδα του ενός διμερούς με το ένα από τα
υδρογόνα

των

συναρμοσμένων

νερών

σε

ένα

χαλκό

του

άλλου

διμερούς.

Έτσι βλέπουμε πως μία από τις δράσεις της σουλφονικής ομάδας εντός της δομής είναι η ένωση δύο
διμερών προς σχηματισμό τετραμερών

.

Στη συνέχεια τα τετραμερή συνδέονται με δεσμούς

Cu-OH2---O=P

με κάθε πλευρά του

τετραμερούς να κάνει δύο τέτοιους με μία άλλη πλευρά ενός άλλους τετραμερούς δίνοντας ένα
πολυμερές της μορφής

.

Στη εικόνα 24 παρουσιάζεται η σύνδεση δύο τετραμερών μέσω συμπληρωματικών δεσμών υδρογόνου μεταξύ
των μη συναρμοσμένων οξυγόνων των φωσφονικών ομάδων και των συναρμοσμένων νερών των χαλκών .
Ενώ στην εικόνα 25 παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο σε μεγαλύτερη μεγέθυνση και μεγαλύτερη ακρίβεια
καθώς

φαίνεται

και

ο

ρόλος

των

κρυσταλλικών

νερών

στην

σύνδεση

των

τετραμερών

.
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Εικόνα 24: Δύο τετραμερή ενώνονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των μη συναρμοσμένων οξυγόνων της φωσφονικής
ομάδας και του ελεύθερου υδρογόνου του συναρμοσμένου στον χαλκό νερού. Πάλι παρατηρείται διπλή σύνδεση δεσμών υδρογόνου .

Εικόνα 25: Η σύνδεση των δύο τετραμερών, παρατηρείται ένα κυκλικό δίκτυο δεσμών υδρογόνου που σχηματίζεται ανάμεσα σε
κρυσταλλικά νερά , νερά που είναι συναρμοσμένα σε χαλκούς και οξυγόνα που δεν είναι συναρμοσμένα και ανήκουν σε φωσφονικά
τα οποία βρίσκονται ανά δύο σε διαφορετικά τετραμερή.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται και για κάθε χαλκό του τετραμερούς δίνοντας μία 2D
πολυμερική δομή βασισμένη στους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ μη συναρμοσμένων οξυγόνων των
φωσφονικών , κρυσταλλικών νερών και

νερών που είναι συναρμοσμένα στους χαλκούς. Στη

συνέχεια η οργάνωση των 2D φύλλων σε 3D δομή γίνεται μέσω π-π αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
phen και μέσω δεσμών υδρογόνου.
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2D φύλλα λόγο δεσμών υδρογόνου

Εικόνα 26: Η οργάνωση τετραμερών σε φύλλα μέσω δεσμών υδρογόνου σε δύο διαστάσεις όπως φαίνεται κατά τους άξονες a , b , c
αντίστοιχα (οι phen δεν παρουσιάζονται στις παραπάνω εικόνες )

Στην εικόνα 26 παρατηρούμε τρεις οπτικές της οργάνωσης των τετραμερών σε φύλλα μέσω
δεσμών υδρογόνου σε δύο διαστάσεις κατά τις τρεις κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις. Παρατηρούμε
πως η σύνδεση των τετραμερών από κάθε ελεύθερο υδρογόνο των νερών των χαλκών με τα μη
συναρμοσμένα οξυγόνα

των φωσφονικών οδηγεί σε ένα 2D πλέγμα το οποίο οργανώνεται

περεταίρω μέσω π-π αλληλεπιδράσεων και δεσμών υδρογόνου.
Οργάνωση φύλλων με π-π stacking

Εικόνα 27: Οργάνωση φύλλων με π-π stacking παρατηρούμε διαμοριακά υπάρχει αλληλεπίδραση κεντρικών δακτυλίων των Phen του
ενός διμερούς με τους πυριδινικούς δακτυλίους του άλλου διμερούς (οι πλευρικές αλυσίδες των φωσφονοταυρίνων καθώς και τα νερά
δεν παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα)

Αρχικά στην εικόνα 27 παρουσιάζεται ένα συνεχές σύστημα π-π αλληλεπιδράσεων που αποτελείται
από 4 phen. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν π-π αλληλεπιδράσεις ενδομοριακές αλλά και διαμοριακές
με την διαμοριακή π-π αλληλεπίδραση να είναι πιο ισχυρή από τις ενδομοριακές λόγο της
μικρότερης απόστασης που έχουν οι δακτύλιοι.
Η συνεχής π-π αλληλεπίδραση εκτείνεται με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 28
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Εικόνα 28: Η κατακόρυφη οργάνωση είναι αποτέλεσμα και των π-π αλληλεπιδράσεων

Παρατηρούμε ότι οι phen κάνουν π-π αλληλεπιδράσεις ανά 4 πλέκοντας τελικά τα 2D φύλλα και
οργανώνοντας τα σε μία 3D δομή που είναι η συνολική κρυσταλλική δομή του στερεού
Τελικά η τοπολογία της δομής είναι ως εξής
0D dimer → 0D tetramer μέσω δεσμών υδρογόνου τύπου
0D tetramer → 2D polymer μέσω δεσμών υδρογόνου τύπου
2D polymer → 3D polymer μέσω π-π stacking + Δεσμοί υδρογόνου
Οι παραπάνω τοπολογικές σχέσεις συνοψίζονται στο cartoon της εικόνας 29

Εικόνα 29: Ένα cartoon το οποίο προσομοιώνει την τοπολογία της δομής

24

Συμπεράσματα
1) Η απομόνωση της όξινης μορφής της φωσφονοταυρίνης είναι μία διαδικασία που θέλει
δεξιοτεχνία καθώς η απλή συμπύκνωση του διαλύματος που προκύπτει από την αντίδραση
καταλήγει σε ένα υπέρκορο υγρό και όχι σε στερεό. Η επιπλέον θέρμανση οδηγεί σε θερμική
διάσπαση του μορίου και δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για την απομόνωση της από το υπέρκορο
διάλυμα (μέλι).
2) Στην περίπτωση του (2) η 1,10 φαινανθρανολίνη παίζει τον ρόλο του crystal grower ενώ η
φωσφονοταυρίνη παίζει τον ρόλο του γεφυρωτικού υποκαταστάτη μεταξύ των δύο χαλκών εφόσον
το αντίστοιχο πείραμα χωρίς την παρουσία της φαινανθρολίνης δεν οδηγεί σε κρυσταλλική ένωση.
3) Στην περίπτωση του (2) το pH=5 είναι αναγκαίο για την δημιουργία κρυσταλλικής ένωσης ενώ
για πιο όξινα pH απομονώθηκαν άμορφα προιόντα. Ο λόγος αυτού είναι πως σε αυτό το pH η
φαινανθρανολίνη είναι αποπρωτονιωμένη και η συναρμογή της βοηθάει στο πακετάρισμα και τον
σχηματισμό

κρυσταλλικής

ένωσης

λόγο

των

π-π

stacking

αλληλεπιδράσεων.

4) Η υδροφιλία και η χαμηλή ισχύς της σουλφονικής ομάδας ως υποκαταστάτη, σε συνδυασμό με
το νερό ως διαλύτη έδωσε μία δομή ιδιαίτερα πλούσια σε νερό χαρακτηριστικά επιθυμητά για την
μεταφορά πρωτονίων από νερό σε νερό είτε μέσω του μηχανισμού Grotthuss είτε μέσω του
μηχανισμού Hopping.
5) Η σουλφονική ομάδα έχει δύο ρόλους μέσα στην δομή. Ο πρώτος είναι η γεφύρωση μέσω δεσμών
υδρογόνου δύο διμερών και η οργάνωση τους σε τετραμερή και ο δεύτερος είναι η συνέχεια του
εκτεταμένου δικτύου δεσμών υδρογόνου.
6) Παρατηρείται πως τα υδρογόνα των νερών που είναι συναρμοσμένα στους χαλκούς συμμετέχουν
σε δύο σημαντικά συστήματα δεσμών υδρογόνου εντός της δομής. Το πρώτο είναι οι δεσμοί
υδρογόνου με τις σουλφονικές και η οργάνωση των διμερών συμπλόκων σε τετραμερή και το
δεύτερο είναι οι δεσμοί υδρογόνου με τα μη συναρμοσμένα οξυγόνα των φωσφονικών το οποίο
οδηγεί σε 2D πολυμερισμό των τετραμερών λόγο της κατοπτρικής συμμετρίας τους η οποία
προκύπτει από τον τρόπο σύνδεσης των διμερών. Ο 2D πολυμερισμός είναι αποτέλεσμα

της

τοπικής γεωμετρίας του συναρμοσμένου διφωσφονικού το οποίο έχει 2 μη συναρμοσμένα οξυγόνα
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ένα σε κάθε φώσφορο σε αντιδιαμετρικές θέσεις μεταξύ τους .
7) Σε αυτή την εργασία δοκιμάστηκαν τα εξής μέταλλα
Na+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, La3+
Καθώς και οι συνυποκαταστάτες
2,2 δις πυριδίνη / 4,4 δις πυριδίνη / 1,10 φαινανθρανολίνη / πιπεραζίνη / πιραζίνη για τον Cu και
2,2 δις πυριδίνη / 4,4 δις πυριδίνη / 1,10 φαινανθρανολίνη για το Co και τον Zn και το Ni
Όλες οι αντιδράσεις έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου και σε διαλύτη νερό με απλή ανάμειξη
διαλυμάτων συγκεντρώσεων 0,01 [Μ] ακολουθώντας την αρχή της ηλεκτρουδετερότητας
(electroneutrality principle).
Το εύρος των pH που δοκιμάστηκαν ήταν από pH=1 μέχρι pH=5 με βήμα ΔpH=1, για όλα τα
πειράματα.
Ο μόνος συνδυασμός που έδωσε κρυσταλλικό προιόν ήταν αυτός με τον

Cu και την

phen.

Όλες οι υπόλοιπες αντιδράσεις δεν έδωσαν κρυσταλλικές μεταλλοφωσφονικές ενώσεις την
φωσφονοταυρίνης αλλά άμορφες. Tο γεγονός ότι είναι δύσκολο να σχηματιστούν ισοδομικές
ενώσεις με άλλα μέταλλα είναι εύκολο να ερμηνευθεί καθώς η παραπάνω δομή απαιτεί τετραγωνική
πυραμιδική δομή αυστηρώς και δεν μπορεί να σχηματιστεί με κάποια άλλη γεωμετρία συναρμογής.
Άρα ο χαλκός είναι ένα πολύ καλό μέταλλο για αυτό τον τρόπο συναρμογής λόγο της (eg)3
ηλεκτρονιακής δομής του που οδηγεί στο φαινόμενο Jang-Teller και άρα στον σχηματισμό
τετραγωνικής πυραμιδικής ένωσης συναρμογής.
Το γεγονός του ότι δεν σχηματίστηκαν άλλου τύπου κρυσταλλικές ενώσεις συναρμογής αποδίδεται
στο γεγονός ότι η κατάλληλη γεωμετρία που χρειάζεται να πάρει η δομή τοπικά για να μπορεί να
δημιουργήσει ένα επαναλήψιμο μοτίβο έχει ενέργεια ενεργοποίησης μεγαλύτερη από την θερμική
ενέργεια που υπάρχει σε θερμοκρασία 25 οC ή χρειάζεται pH υψηλότερο του 5 για να σχηματιστεί.
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