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در تخص تجزتي ایي رسالًِ ،خست سيليکای کزٍی رضتِ ای  KCC-1سٌتش ضذ .اس آًجا کِ سيليکا ّا ساختار ضيويایي ًسثتاً خٌثایي دارًذ،

قذرت اسيذی آًْا کن هي تاضذ .تٌاتزایي قذرت اسيذی سيليکاّا تِ تٌْایي تزای اًجام ٍاکٌص آتگيزی اس کزتَّيذراتّا کافي ًيست .در ایي راستا
اصالح قذرت اسيذی  KCC-1تا گزٍُ پزٍپيل سَلفًَيک اسيذ ٍ آلَهيٌين اًجام ضذ  .سپس ساختار کاتاليست ّای حاصل تا رٍش ّای هختلف

 Elemental mapping ٍ SEM-EDS ،ICP ،XRD ،BET ،HRTEM ،SEM ،FT-IRهَرد تزرسي قزار گزفت  .تصاٍیز آًاليش

هيکزٍسکَج الکتزًٍي رٍتطي تزای ً KCC-1طاى داد کِ ایي هادُ اس کزُ ّایي تا اًذاسُ ّای تقزیثاً یکساى تطکيل ضذُ است  .تصاٍیز آًاليش

هيکزٍسکَج الکتزًٍي ػثَ ری ًطاى داد KCC-1 ،ساختاری رضتِ هاًٌذ دارد ّ .وچٌيي تصَیز هيکزٍسکَج الکتزًٍي ػثَری تزای سيليکای

اصالح ضذُ ًطاى داد کِ پس اس ػاهل دار ضذى ًيش ریخت ضٌاسي کاتاليست تغييز ًکزدُ است .آًاليش  FT-IRاتصال گزٍُّای پزٍپيل سَلفًَيک

اسيذ تِ سطح کاتاليست را تایيذ کزد ً .تایج آًاليش ً BETطاى داد ،کاتاليست هساحت سطح تاالیي دارد ً .حَُ تَسیغ آلَهيٌين تز رٍی تستز سيليکا

تا کوک ًقطِ ػٌصزی تزرسي ضذ  .الگَی  SEM-EDSهزتَط تِ  ، Al-KCC-1پيک آلَهيٌين را ًطاى داد  .اس کاتاليست ّای حاصل در ٍاکٌص
آتگيزی اس کزتَّيذراتّا ٍ تَليذ ّ -5يذرٍکسي هتيل فَرفَرال ( )HMFاستفادُ ضذ .تأثيز ػَاهل هختلفي چَى دها ،سهاى ،هقذار کاتاليست ٍ

حالل تز رٍی ٍاکٌص آتگيزی اس کزتَّيذرات ّا تزرسي ضذ  .تزای ٍاکٌص آتگيزی اس فزٍکتَس تا کاتاليست ً KCC-1-Pr-SO3Hتایج قاتل

قثَلي تزای تاسدُ ( ٍ )% 68گشیٌص پذیزی (ّ -5 )% 68يذرٍکسي هتيل فَرفَرال در ضزایط تْيٌِ ( 162درجِ ساًتي گزاد ٍ  30دقيقِ) تذست آهذ.
هيشاى تثذیل فزٍکتَس در ضزایط تْيٌِ  % 99ضذ .تزای ٍاکٌص آتگيزی اس فزٍکتَس تا کاتاليست ( Al-KCC-1 ) Si/Al ; 5در ضزایط تْيٌِ (162

درجِ ساًتي گزاد ٍ  1ساػت) تاسدُ ٍ گشیٌص پذیزی  HMFتِ تزتية % 94 ٍ % 92تذست آهذ .هيشاى تثذیل فزٍکتَس در ضزایط تْيٌِ  % 98ضذ.

تزای ٍاکٌص آتگيزی اس گلَکش تا کاتاليست ( Al-KCC-1 ) Si/Al ; 40در ضزایط تْيٌِ ( 170درجِ ساًتي گزاد ٍ  2ساػت) تاسدُ ٍ گشیٌص

پذیزی  HMFتِ تزتية  % 40 ٍ % 39ضذ .هيشاى تثذیل گلَکش در ضزایط تْيٌِ  % 98ضذّ .وچٌيي کاتاليستّا قاتليت تاسیاتي خَتي ًطاى دادًذ ٍ

پس اس چْار تار استفادُ هجذد ،کاّص قاتل تَجْي در هقذار تاسدُ  HMFهطاّذُ ًطذ  .در تخص دٍم ایي رسالِ هطالؼِ ًظزی تزّوکٌص پپتيذ ّای

حلقَی تطکيل ضذُ اس آهيٌَ اسيذ آالًيي تا کاتيَىّای فلشات قليایي خاکي تا رٍش ًظزیِ تاتؼي چگالي (CAM-B3LYP ٍ B3LYP /)DFT

اًجام ضذ .تزای اتنّا ٍ ػٌاصز  C ٍ N ،O ،H ،Ca2+ ،Mg2+ ،Be2+اس هجوَػِ پایِ ) ٍ 6-31+G(dتزای ػٌاصز  Ba2+ ٍ Sr2+اس پتاًسيل ّستِ

هَثز لَس آالهَس ( ) LANL2DZاستفادُ ضذ .تزتية پایذاری کوپلکس ّا تِ صَرت  Be2+ > Mg2+> Ca2+ > Sr2+ > Ba2+ضذ .تَاًایي
پپتيذّای حلقَی تزای جذا ساسی اًاًتيَهز ّای آهيٌَ اسيذ لَسيي تا رٍش  ٍ M062X/DFTهجوَػِ پایِ ) ،6-31+G(dهَرد ارسیای قزار

گزفت .در فاس گاسی ،پپتيذ حلقَی تطکيل ضذُ اس ًِ آالًيي قَی تزیي تزّوکٌص ٍ پپتيذ حلقَی تطکيل ضذُ اس چْار آالًيي ضؼيف تزیي
تزّوکٌص را تا اًاًتيَهز ّای آهيٌَ اسيذ لَسيي ًطاى داد ّ .وچٌيي تزّوکٌص کپسَل پپتيذی هتطکل اس دٍ حلقِ دارای چْار آهيٌَ اسيذ آالًيي تا

آًيَىّای فلَئَریذ ،کلزیذ ٍ تزهيذ ب ا رٍش ( CAM-B3LYP /)DFTتزرسي ضذ  .فلَئَریذ پایذار تزیي کوپلکس ٍ تزهيذ ًاپایذار تزیي
کوپلکس را تطکيل داد.
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