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) با اسيد VIاورانيوم ( يکمپلکس ها يبر ثابت پايدار يتأثير قدرت يون يو بررس مطالعه 

 نيآسپارژآمينه 
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�  
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  چکيده:
پروتونه شدن اسيد آمينه  ين و نيز ثابت هايآسپارژ - کمپلکس اورانيل يثابت پايداردر تحقيق حاضر 

تعادل با  يقرار گرفته است. ثابت ها يمختلف از پرکلرات سديم مورد بررس ييون يقدرت ها  ن دريآسپارژ

pH ٥/٣، 0C٢٥يدر دما يو پتانسيومتر ياسپکتروفتومتر ياز روش ها ياستفاده از ترکيب  يو قدرت ها 〉

)مول بر ليتر پرکلرات سديم به کمک روش برازش  ١/٠- ٠/١ ييون )fitting ه است و نشان محاسبه گرديد

به شکل  ۱:۲و  ۱:۱ ين دوگونه کمپلکس تک هسته ايداده شده که يون اورانيل با اسيد آمينه آسپارژ
2

2 ( )UO HL 2و  +
2 2( )UO HL  يوابستگ يبرا يا به دست آمده، معادله يدهد. با توجه به داده ها يتشکيل م +

   .تعادل ارائه گرديد يثابت ها يقدرت يون

، ين، اسپکتروفتومتريآسپارژ، (VI) اکسواورانيوم ي، دي، قدرت يونيثابت پايدار :يدين کلاگواژه 

 يومترپتانسي

 

  مقدمه  -۱

اوبي جزء تناست و در جدول  Uو نشانه آن  ۹۲شيميايي است كه عدد اتمي آن  اصراورانيوم يكي از عن

2 ياورانيوم محلول به صورت يون هاگيرد.  ها قرار ميدآكتني
2UO +  ،2UO+ 4U 3Uو + شناخته شده  +

  ].۱[اورانيوم را تشکيل مي دهد ياکثرکمپلکس ها ييون اورانيل هسته اصلد نمي باش

ن در يآسپارژ ۲pKوpK1 ر ياست.مقاد يت نوريفعال يل دارا بودن کربن نامتقارن، داراين به دليآسپارژ 

  ].۲[گزارش شده است ۷۲/۸و۱۴/۲ب يموالر به ترت ۱/۰ يگراد وغلظت موليدرجه سانت ۲۵ يدما

پايداري ترموديناميكي تركيبات كئورديناسيون، معموالً براساس، ثابت تعادل واكنش عمومي زير، توضيح 

 داده مي شود : 

                                           [ ]
[ ][ ]n

n2

n
st

LO)M(H

ML
β =           (aq)MLO(l)nHnL(aq)(aq)O)M(H n2

K
n2 +→←+  

مرحله اي،  نشان مي دهند و از حاصل ضرب مقادير ثابت تعادلهاي β با عالمت ثابت پايداري را معموالً

                            ].۳[بدست مي آيد 
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n321 .....KKKKβ ×××=  
 يتقسيم بند يو داخل يتوان به دو دسته عوامل خارج يکمپلکس ها را م يعوامل موثر بر ثابت پايدار

 ].۴[باشد يو ماهيت ليگاند م يوابسته به ماهيت اتم مرکز يپايدار موثر بر ثابت يکرد. عوامل داخل

دارد  يو بار موثر هسته بستگ ياتم مرکز يکي، بار الکتريعدد اکسايش اتم مرکزبه  يماهيت اتم مرکز

تأثير گذار بر  يعوامل خارج زا باشد. يم بودن آن وابسته ميو حج يت بازيبه خاص ماهيت ليگاند و

  يو حالل را نام برد. درکار تحقيقات يمپلکس ها، مي توان دما، فشار، قدرت يونک يثابت پايدار

ن  مورد ينه آسپارژيد آميوم با اسياکسو اوران يکمپلکس د يبر ثابت پايدار يحاضر، اثر قدرت يون

                  )            ١-۱:(ه به صورت زير نمايش داده مي شودک ييک واکنش تعادل يبرا قرار گرفته است. يبررس

qDpCmBnA +→←+  
 از  است ثابتدما  يقاتين کار تحقيبه دما وابسته است و در ا يکينامينکه ثابت تعادل ترموديبا توجه به ا 

 )  ١-٢به صورت رابطه ( شود و  ياستفاده م يکيناميثابت تعادل ترمود  يبه جا ثابت تعادل استاندارد

  شود.  ينوشته م

 )١- ٢          (                                         
0 . . .

[ ] . [ ] . [ ] . [ ]

p q n m
eq C P A B

p p q q n n m m
C D A B

K a a a a

C D A Bγ γ γ γ

− −

− − − −

=

=
                                                                                     

0که 
eqK  ،ثابت تعادل استانداردia  وiγ  به ترتيب فعاليت و ضريب فعاليت گونهi  .را نشان  مي دهد  

با  iگونه محلول  ia يآنها بيشتر مي باشد. فعاليت شيمياي يمعموالً غلظت گونه ها از فعاليت شيمياي

   ) بيان مي شود :١-۳، طبق رابطه ( iγاز طريق ضريب فعاليت  iCغلظت آن 
i i ia Cγ=   )۳-۱(                                                                 

دررقّت بينهايت، ضرايب فعاليت ، است که رقّت بينهايت باشد يرد حالتيک محلول، حالت استاندا يبرا

يک محلول در حقيقت ميانگين ضرايب فعاليت آنيون  يوني بيترکضريب فعاليت  نزديک واحد ميباشند.

   .]۵[باشد مي  موجود درالکتروليت يها و کاتيون ها
1

( )( )n n nγ γ γ+ −
± + − =      )۴-١(                         

  يتجرب يروشها -۲

 ي)محاسبات تئور۱- ۲

2در تحقيق حاضر، ثابت پايداري براي دو گونه کمپلکس 
2 ( )UO HL 2و  +

2 2( )UO HL از طريق محاسبات  +

)کامپيوتري در هر قدرت يوني به دست آمده است. کمپلکس حاصله  )nx y z
x y zM H L + − رايب توسط ض +

,استوکيومتري  ,x y z مي شود. که در آن   مشخصM،L وH  به ترتيب نشان دهنده فلز، ليگاند و

++−+−+يون هيدروژن مي باشد. براي واکنش تعادلي  →←++ z)y(nx
zyx

n LHMzLyHxM)۱ -۲  (                                         

  ) بيان مي شود.۲- ۲ثابت تعادل به صورت رابطه ( 
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 )۲ -۲                                                               (( )nx y z
x y z

xyz x y zn

M H L

M H L
β

+ − +

+ + −

 
 =

          

                        

ر هر مرحله از تشکيل کمپلکس به صورت زير مي معادالت به کار رفته در محاسبات کامپيوتري د        

  باشد : 

)۳-۲                   (++++ +→←+ HMHLLHM 2
2

2                                                            

)                           ۲-۴ثابت تعادل براي اين واکنش : (      
2

2

2
2

[ ][ ]

[ ] [ ]M H L
F ree F ree

M H L H
K

M H L
+

+ +

+ +=           

]2مي باشد. در رابطه باال             ]FreeH L+  2و[ ]FreeM به ترتيب غلظت ليگاند و يون فلزي آزاد  +

برحسب موالريته مي باشند. براي محاسبه ثابت پايداري الزم است تا غلظت هر يک از گونه هاي درگير 

                      تيجه با توجه به قانون موازنه جرم، معادالت زير به دست مي آيند : در تعادل اندازه گيري گردد. در ن

 )۵ -۲                 (                                             2 2[ ] [ ]M FreeC M MHL+ += +  

 )۶ -۲                          (             2
2[ ] [ ]L FreeC H L MHL+ += +                                            

  به ترتيب غلظت کل يون فلزي و ليگاند بر حسب موالريته مي باشد.  LCو  MCکه در اين معادله     

و روابط به دست آمده، مي توان از طريق نرم افزار  MC  ،LC ،pHبا توجه به مقادير معلوم 

Mathematica )  .۲-۷، مقادير مجهول الزم را به دست آورد( [ ]
11

ML2

2K

BB

2K

H

2

C

2

C
MHL −++=+

                                                       

   )۸ -۲                  (                                        [ ]
11

ML2

2K

BB

2K

H

2

C

2

C
M +−+−=+

Free
       

        )۹-۲(                                                        [ ]
1

1M1L
Free2 2K

BBKCKCH
LH

+−+−=+  

                                                                                          

) بدست مي ۲-۱۰از رابطه ( BBروابط بيان شده مقداردر 

                                                                                                            آيد.

بنابراين با توجه به اينکه اسيد آمينه و گونه هاي پروتونه شده آن در طول موج هاي اندازه گيري شده  

-۱۱( .د جذب هستند، جذب محلول به صورت رابطه زير محاسبه مي شودفاق

۲           (                          2 2
0 1[ ] [ ]Cal FreeA M MHLε ε+ += +        

نتيجه با در نظر  و يون فلزي تنها مي باشند. در ١:  ١به ترتيب ضرايب جذب مولي کمپلکس  0εو 1εکه

2MHLو  1εگرفتن روابط حاصله، نتايج تجربي و استفاده از روش پردازش، مقادير 
K  به دست  مي آيند. +

حال از آنجا که در تحقيق حاضر، تشکيل کمپلکس دو مرحله اي مي باشد، بنابراين بايد مدل هاي 

2استوکيومتري 
2( )M HL ++++ .نيز مورد بررسي قرار گيرند + +→←+ HM(HL)LHMHL 2

22
2  

2
1M1L1L )KCKC(HHK4CBB +−+=
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 )۱۲-۲                                                  (                                        

 با توجه به رابطه تعادلي، ثابت تشکيل مرحله دوم به اين صورت مي باشد :

2
2

2
2

2( )
2

[ ( ) ][ ]

[ ] [ ]M HL
Free Free

M HL H
K

MHL H L
+

+ +

+ +=   

 )۱۳-۲                                                     (                                                  

2که در اين رابطه 
2[ ( ) ]M HL   غلظت کمپلکس توليد شده در مرحله دوم بر حسب موالريته  مي باشد.  +

2         )۲-۱۴ير به دست مي آيند : ( طبق قانون موازنه جرم روابط ز 2 2
2[ ] [ ( ) ] [ ]FreeMHL M HL MHL+ + += +  

          )۱۵ -۲ (                                                     

2 2
2 2[ ] [ ] 2[ ( ) ]L Free FreeC H L MHL M HL+ + += + +  

                                                                               

به مقادير معلوم و نيز مرحله اول تشکيل کمپلکس و استفاده از نرم افزار  بنابراين با توجه

Mathematica  )   : ۱۶روابط زير براي مرحله دوم به دست مي آيند -

۲                                              (                                                                               

                                  [ ]
22

L2
2 2K

BBB

2K

H

2

C
M(HL) −+=+    

 )۱۷-۲                                                           (                      [ ]
22

L
Free2 2K

BBB

2K

H

2

C
LH +−=+ 

     )۱۸-۲(                                                        

[ ]
2

Free22L
Free

2

2K

BBBMHL2KKCH
MHL

++−−=+  

  بيانگر :  BBBدر روابط به دست آمده  

 )۱۹-۲                             (                      2
Free22LFree2 )MHL2KKC(HMHL4HKBBB −++=                     

  )  به دست مي آيد :  ۲-۲۰مي باشد. بنابراين رابطه جذب به اين صورت رابطه ( 

)۲۰-۲      (                               2 2 2
0 1 2 2[ ] [ ] [ ( ) ]Cal FreeA M MHL M HLε ε ε+ + += + +                        

، ضريب جذب مولي کمپلکس تشکيل شده در مرحله دوم مي باشد. نهايتاً با در نظر گرفتن  2εکه       

1ε  ،2ε  ،2MHLمقادير تجربي و استفاده از روش برازش، مقادير  
K و +

2
2( )M HL

K +
در هر قدرت يوني به  

با جذب محاسبه شده  pHمي باشد که جذب تجربي در هر دست مي آيد. روش برازش به اين گونه

)، سپس مجموع مجذور مقادير شدهمقايسه  pHان توسط برنامه کامپيوتري در هم )Exp CalA A−  به

    .]۶[آيد  کمترين مقدار ممکن بهبود مي يابد تا مناسب ترين نتايج به دست 

 
يشگاهي)کار آزما۲- ۲  
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آسپارژين تعيين ثابت هاي پروتونه شدن ) ۲-۱- ۲  
روش مورد استفاده  وجود دارد.  اسيد هاي آمينه ثابت هاي پروتونه شدن تعيين دي برايدوشهاي متعر

محلول اسيد آمينه  تريل يليم۴۰در اين تحقيقات تيتراسيون پتانسيومتري مي باشد. به اين طريق که 
درجه سانتيگراد و در قدرت  ٢٥±  ١/٠ موالر در دماي  ١/٠آسپارژين با غلظت معين به وسيله سود 

آنگاه با توجه به معادله . موالر پرکلرات سديم تيتر گرديده است ١و  ٧/٠، ٥/٠، ٣/٠، ١/٠هاي يوني 
اسيد آمينه آسپارژين در هر يک از قدرت هاي يوني  pK هاسل باخ در نيمه راه تيتراسيون،   –هندرسون

  .ياد شده، به دست آمده است
افته ها و بحثي -۳   

 يدر هر يک از قدرت ها نيآسپارژپروتونه شدن اسيد آمينه  ي، ثابت هاياز روش پتانسيومتر استفادهبا 
درجه سانتيگراد به دست آمده  ٢٥ ± ١/٠ يموالر پرکلرات سديم و دما ١و  ٧/٠، ٥/٠، ٣/٠، ١/٠ ييون

           . ) گزارش شده است ۳ - ۱(  اند و مقادير آنها در جدول

  مختلف ييون يو قدرت ها ۲۵ ± 0C١/٠ يدر دما نيآسپارژشدن اسيد آمينه  پروتونه ي): ثابت ها ۳ -۱جدول (                     
                                 

افته ينه ابتدا کاهش يد آميپروتونه شدن اس يثابتها يونيش قدرت يبا افزا رايت است زيائز اهمجدول فوق ح يبررس

اورانيوم با اسيد آمينه  اکسو يکمپلکس د يپايدار يثابت ها ،)۲-۲۰)تا (۲-۱طبق روابط ( .ابدي يش ميوسپس افزا

ر آن در يومقادم محاسبه يکلرات سدپر مختلف از يوني يدر قدرتها سانتيگراد درجه ٢٥ ± ١/٠ين در دمايآسپارژ

نشان داده )  ۳-۲در نمودار (  يکمپلکس مربوطه به قدرت يون ي. وابستگي ثابت پايدار)گزارش شده است۳-۲جدول(

با جذب  يجذب تجرب Fittingنمودار  مختلف و يمربوط به گونه ها )۳-۴)و(۳-۳(يهان شکليهمچنشده است. 

  مختلف آورده شده است. يونينانومتردرقدرت ٢٦٠موج  متفاوت در طول يها pHدر  يمحاسبات

  مختلف ييون يو قدرت ها ۲۵ ± 0C١/٠ يدر دما نيآسپارژ -ل يکمپلکس اوران يداريپا ي: ثابت ها)۳- ۲(جدول                  

 NaClO4 logβ111 logβ122 ( مول بر ليتر ) يقدرت يون

١/٠ ۷۵/۳ ۸۵/۱ 

٣/٠ ۶۲/۳ ۸۲/۱ 

٤٧/٣ ٥/٠  ۷۷/۱ 

٧/٠ ۵۳/۳ ۸۱/۱ 

١ ۰۲/۴ ۸۳/۱ 

 NaClO4 pK1 pK2 ( مول بر ليتر ) يقدرت يون

١/٠  ۱۵/۲ ۷۵/۸ 

٣/٠ ۱۱/۲ ۷۱/۸ 

٥/٠ ۰۸/۲ ۶۸/۸ 

٧/٠ ۱۱/۲ ۷۰/۸ 

٠/١ ۱۳/۲ ۷۳/۸ 
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  مختلف ييون يو قدرت ها  ٢٥± 0C١/٠ ين در دمايآسپارژ -کمپلکس اورانيل ي: نمودار ثابت پايدار)۳-۲(شکل 
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 يپرکلرات سديم و دما موالر ١/٠يونير قدرت نانومترد٢٦٠متفاوت در طول موج  يها pHمختلف در  يع گونه هاي):نمودار توز۳- ۳شکل(

٢٥  ± ١/٠   
3=XM(HL)2              2=XMHL 1=XM

2+  

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

pH

A
b

s 1

2

  
  پرکلرات سديم موالر ۱/۰يونينانومتردر قدرت ٢٦٠در طول موج  يبا جذب محاسبات يجذب تجرب Fitting): نمودار۳- ۴شکل(

1=A(exp)           2=A(cal)  

   

يريگ جهينت - ۴    

ابتدا کاهش و  Iکمپلکس بر حسب  يلگاريتم ثابت پايدار ي) مشخص است که منحن ۳-۲کل ( با توجه به ش

موثر بر ثابت تعادل يکسان بوده و عوامل  يسپس افزايش يافته است. در مطالعات صورت گرفته، تمام عوامل داخل

ه است. بنابراين تغييرات ثابت تعادل را تنها مي توان بر نيز ثابت نگه داشته شد يبه جز قدرت يون يو محيط يخارج

قرار داد. ضريب فعاليت هر الکتروليت در  يمورد بررس ياساس تغييرات ضرايب فعاليت نسبت به تغييرات غلظت يون

بينهايت رقيق به سمت واحد ميل مي کند، اما اين ضريب با افزايش غلظت به تدريج کم مي شود و در  يمحلول ها

مي باشد، به مينيمم مي رسد. پس از آن چنانچه غلظت باز هم  غلظت معين که به دما و طبيعت الکتروليت وابسته  يک

دوباره به واحد مي  يبه خود مي گيرد و در غلظت معين يکم شدن آهنگ تصاعد يافزايش يابد، ضريب فعاليت به جا

 يحد بزرگتر مي شود. نکات ياد شده با حقيقت فيزيکرسد. حال اگر غلظت باز هم افزايش يابد ضريب فعاليت از وا
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فاصله دارند از اين رو  يبينهايت رقيق، يون ها از هم خيل يرفتار يون ها در محلول سازگار است. در محلول ها

رفتار ايده آل است  يبرهمکنش بين آنها بسيار ناچيز و قابل صرف نظر کردن است. در اين شرايط محلول تقريباً دارا

که  يا بهتر نزديک به حالت ايده آل است. با افزايش غلظت، فاصله يون ها از يکديگر کم شده و برهمکنش بين يونو ي

ناهمنام مي باشد، خود نمايي مي کند. آشکار است که جاذبه  يدر اين شرايط به طور عمده شامل جاذبه بين يون ها

به بعد،  يدر محلول تدريجاً بيشتر مي شود، از غلظت معينغلظت يون ها  ياز فعاليت يون ها مي کاهد. وقت يبين يون

، باعث باال رفتن فعاليت يون ها در يپيدا مي کند. که اين دافعه بين يون يهمنام اهميت بيشتر يدافعه بين يون ها

  محلول مي شود. 
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