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الخالصة
تم تحض ير المركب ) (P3N3Cl5(NAM)) (1والمركب ) (P3N3Cl5(DPA)) (2والمركب )(P3N3Cl4(Bc)2
) (3من تفاعل س داس ي كلورو ثالثي فوس فازين الحلقي ) (Aوالنيكوتين أميد ) ،(Bثنائي فنيل أمين ) (Cوالبنزوكائين )(D
بنسب مولية مختلفة وبوجود ثالثي اثيل امين .تم تشخيص المركبات المحضرة بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء FTIR
وطيف الرنين النووي المغناطيسي . 1H, 31P
الكلمات المفتاحية :الفوسفازينات ،سداسي كلورو ثالثي فوسفازين الحلقي ،ثماني كلورو رباعي فوسفازين الحلقي.
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المقدمة
الفوس فازينات ص نف من المركبات التي تمتلك مجموعة  –P=N-في تركيبھا ،وتعد من األص ناف المھمة في كيمياء
الفوس فور والنتروجين] .[٣-١وتمتلك الفوس فازينات خص ائص مثيرة لالھتمام حيث تظھر خواص مقاومة للحرارة نتيجة
عال ولھا تطبيقات في البص ريات غير الخطية
لمحتواھا العالي من الفوس فور والنيتروجين ،وتعد ذات معامالت انكس ار ٍ
كونھا مواد لھا خاصية االستقطاب الكھربائي المستمر وكونھا مواد فعالة ضوئيا] .[٤وھذه المركبات تمتلك أيضا ً عدداً من
الخصائص والتطبيقات الحيوية نتيجةً المتالكھا فعالية قوية كونھا مواد مضادة لألورام] ،[٥وقد تم دراسة الفعالية البيولوجية
لھذه المركبات كونھا مواد مضادة للميكروبات والبكتريا].[٦
س داس ي كلورو ثالثي فوس فازين الحلقي  P3N3Cl6وثماني كلورو رباعي فوس فازين الحلقي  P4N4Cl8أول المركبات
الحلقية غير المتجانس ة التي تم عزلھا في عام ١٨٣٠م] ،[١من تفاعل خماس ي كلوريد الفوس فور ) (PCl5مع كلوريد
االمونيوم ) .(NH4Clوحتى اآلن تم تحضير عدة انواع من الفوسفازينات الحلقية كما في الشكل ).(١
يعد سداسي كلورو ثالثي فوسفازين الحلقي ) (P3N3Cl6مادة بادئة في تحضير مشتقات جديدة مھمة] ،[٧ووجد أن عدداً
من ھذه المشتقات تظھر خصائص حيوية وعقارية].[٩،٨نتائج تفاعل مشتقات الفوسفازين مع الكواشف النيوكليوفيلية تعتمد
على ظروف التفاعل]. [١٠

الجزء العملي
تم تحض ير المركبات باس تعمال حمام النتروجين الس ائل وحمام الثلج الجاف كوس ط تبريد .المذيبات األس يتون وثنائي
اثيل ايثر النقي والجاف] .[١١س داس ي كلورو ثالثي فوس فازين الحلقي النقي تم ش رائه من ) .(Cross Organicالنيكوتين
اميد ،البنزوكائين مجھزة من ) (BDHوثنائي فنيل امين من ) .(Merckبينما ثالثي اثيل امين ) (Et3Nتم تنقيته وتقطيره
قبل االستعمال.

 .١تحض ير المركب 2,4,4,6,6-pentachloro2-(nicotinamide) cyclotriphosphazene
):P3N3Cl5(NAM
تم تحض ير المركب ) P3N3Cl5(NAMمن تفاعل س داس ي كلورو فوس فازين  (0.35gm, 1mmol)P3N3Cl6مع
النيكوتين أمي د ) (0.122gm, 1mmol) (NAMب اس تعم ال األيث انول كم ذي ب وبوجود ثالثي اثي ل امين ) 0.14ml,
 (1mmolمع التحريك المس تمر ،تم إجراء التفاعل في قنينة مغلقة وباس تعمال حمام النتروجين الس ائل لمدة  ٣س اعات .وتم
الحصول على المركب بعد الترشيح وتبخر المذيب ،نسبة الناتج  .%95المخطط ).(١

 .٢تحضير المركب 2,4,4,6,6-pentachloro 2-(diphenyamine) cyclotriphosphazene
):P3N3Cl5(DPA
تم تحضير المركب ) P3N3Cl5(DPAمن تفاعل سداسي كلورو فوسفازين  (0.35gm, 1mmol) P3N3Cl6مع ثنائي
فني ل امين ) (0.169gm, 1mmol) (DPAب اس تعم ال األيثر كم ذي ب وبوجود ثالثي اثي ل امين)0.14ml, ) (Et3N
 (1mmolمع التحريك المس تمر ،تم إجراء التفاعل في قنينة مغلقة وباس تعمال حمام النتروجين الس ائل لمدة  ٣س اعات .وتم
الحصول على المركب بعد الترشيح وتبخر المذيب  ،نسبة الناتج  .%77المخطط ).(٢

 .٣تحض ير المرك ب 2,4,6,6-tetrachloro 2,4-di(benzocaine)cyclotriphosphazene
:P3N3Cl4(Bc)2
تم تحض ير المركب  P3N3Cl4(Bc)2من تفاعل س داس ي كلورو فوس فازين (0.35gm, 1mmol) P3N3Cl6
مع البنزوك ائين ) (0.34gm, 2mmol) (Bcب اس تعم ال األس يتون الج اف كم ذي ب وبوجود ثالثي اثي ل امين)(Et3N
) (0.28ml, 2mmolمع التحريك المس تمر ،تم إجراء التفاعل في قنينة مغلقة وباس تعمال حمام ثلجي لمدة  ٥س اعات .وتم
الحصول على المركب بعد الترشيح وتبخر المذيب  ،نسبة الناتج  .%66المخطط ).(٣

النتائج والمناقشة
تم تش خيص المركبات المحض رة للتأكد من نقاوتھا عن طريق قياس درجة انص ھارھا والموض حة في الجدول رقم )(١
باستعمال جھاز قياس درجة االنصھار  Melting Pointالمجھز من شركة  BUCHIفي مختبرات الشركة العامة لصناعة
االدوية والمستلزمات الطبية /سامراء .وكذلك تم تشخيصھا بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء  FTIR-8400Sذو المدى
) (500-4000cm-1والمجھز من ش ركة  SHIMADZUفي مختبرات الش ركة العامة لص ناعة االدوية والمس تلزمات
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( فيBruker-500MHZ Spectrometer) 1H,31P NMR  وطيف الرنين النووي المغ ناطيس ي، س امراء/الطب ية
.٣-١  المركبات المحضرة تظھر في المخططات. قسم الكيمياء/ كلية العلوم/ USM مختبرات جامعة العلوم الماليزية

:IR طيف األشعة تحت الحمراء
-1

 تعود إلى مجموع ة3425cm ( حزم ة امتص اص عن د الموقع١) يظھر طيف األش ع ة تح ت الحمراء للمرك ب
 تظھر عندυ(C=O)  وحزمة امتص اص مجموعة.1625cm-1  عندυ(C=C)  وحزمة امتص اص مجموعة،υ(N-H)
 تظھرυ(P-Cl)  وحزمة امتص اص، 1207cm-1  عندυ(P=N)  بينما تظھر حزمة االمتص اص لمجموعة،1672cm-1
. للمركبات المحضرةFTIR ( يوضح طيف االشعة تحت الحمراء٢)  الجدول رقم، [١٢]607cm-1 عند

:31P NMR طيف الرنين النووي المغناطيسي
،12.777ppm ( إش ارة ثن ائي ة عن د الموقع٢)  للمرك ب31P NMR يظھر طيف الرنين النووي المغن اطيس ي
،-1.205ppm  أما اإلشارة الثالثية عند الموقع،( في حلقة الفوسفازينPCl2)  تمثل مجموعة12.507ppm
( يوض ح طيف الرنين النووي٣)  الجدول رقم، [١٤،١٣] تمثل ارتباط الليكا ند مع الحلقة-0.823ppm  و0.893ppm
. للمركبات المحضرة31P NMR المغناطيسي

:1H NMR طيف الرنين النووي المغناطيسي

،δH=1.338ppm ( إش ارة ثالثي ة عن د المواقع٣)  للمرك ب1H NMR يظھر طيف الرنين النووي المغن اطيس ي
 تقابلδH=2.602ppm  وإش ارة أحادية عند المواقع، تقابل بروتون مجموعة المثيلδH=1.432ppm ،δH=1.380ppm
،δH=4.386ppm ،δH=4.356ppm  وإش ارة رب اعي ة عن د الموقع،(DMSO) بروتون ات الم ذي ب المس تعم ل
،δH=6.909ppm  وإشارتيـ ن ثنائيتيـ ن عند المواقع. تقابل بروتونات مجموعة األثيلδH=4.412ppm ،δH=4.409ppm
 أ ما األش ارة األ حاد ية ع ند الموقع، تعود إلى بروتو نات الحل قةδH=7.862ppm، δH=7.824pmm  وδH=6.932ppm
.[١٥] تقابل بروتون مجموعة االميدδH=6.750ppm
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. بعض الصفات الفيزيائية للمركبات المحضرة:(١) جدول رقم
Complex

Formula

M. wt

Color

M.P ˚C

Yield%

1

C6H5Cl5N5OP3

433.31

White

245˚C

95%

2

C12H10Cl5N4P3

480.41

White

102-103˚C

77%

3

C19H23Cl4N5O4P3

620.15

White

151-153˚C

66%
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. للمركبات المحضرةIR  طيف االشعة تحت الحمراء:(٢) جدول رقم

Complex

υ(NH)cm-1

υ(C=C)cm-1

υ(C=O)cm-1

υ(P=N)cm-1

υ(P-N)cm-1

υ(PCl)cm-1

1
2
3

3425(m)
……
3240(m)

1625(s)
1605(s)
1600(m)

1672(s)
……
1650(s)

1207(s)
1204(s)
1150(s)

882(m)
895(m)
805(m)

607(s)
603(s)
562(m)

.31P NMR  طيف الرنين النووي المغناطيسي: (٣) جدول رقم
Complex

(P(NH)Cl )ppm

(PCl2)ppm

1
2
3

-1.198, -1.022, -1.388
-1.205, -0.893, -0.823
-12.759, -13.460

0.747, 1.448
12.777, 12.507
1.151, 1.310, 1.384

HN
HP

H
P

NH
PH

N

N
H
Cyclotriphosphazene

HO
HO
HO

N
P

P

N

N
P

N

Cl

OH
OH

Hexahydroxy cyclo
triphosphazenetriene

N
P

Cyclotriphosphazenetriene

OH
P

P

Cl
Cl

N
P

Cl
P

N Cl
P
Cl
N

Hexachlorocyclotri
phosphazenetriene

. بعض انواع مشتقات ثالثي فوسفازين الحلقي:(١) شكل رقم
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شكل رقم ) : (٢طيف االشعة تحت الحمراء للمركب ).P3N3Cl5(NAM

شكل رقم ) : (٣طيف الرنين النووي المغناطيسي  31P NMRللمركب ).P3N3Cl5(DPA
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شكل رقم ) : (٤طيف الرنين لنووي المغناطيسي 1H NMRللمركب .P3N3Cl4(Bc)2
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Hexachlorocyclotriphosphazene
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Abstract:
The preparation of compound (1) ((P3N3Cl5(NAM)) and compound (2) (P3N3Cl5(DPA))
and compound (3) ((P3N3Cl4(Bc)2) of the reaction hexachlorocyclotriphosphazene (A) and
Nicotinamide (B), di phenylamine (C) and Benzocaine (D) at different rates and by the
presence of triethylamine. The synthesized compounds were characterized by FT-IR infrared
spectrum and 1H,31P NMR spectrum.
Keywords: phosphazenes, hexachlorocyclotriphosphazene, octachlorocyclotetraphosphazene.
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