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  شیف بازها 1- 1

محصول محصول ایمینی از تراکم ترکیبات آلی با پیوند  1864براي اولین بار در سال  1هوگو شیف

C=N شیف  .]1[ شدو این نوع ترکیبات به افتخار وي، به نام ترکیبات شیف باز ثبت  را گزارش داد

وارد توان به مها میشوند. از جمله کاربردهاي مهم آنبازها جز ترکیبات آلی با کاربرد وسیع محسوب می

روهاي ضد سرطان، مواد موثر ، کاتالیزورها، داي پلیمرها، تثبیت کنندهها به عنوان رنگدانهي آناستفاده

 .]3و2[کرد ها و غیره اشاره ها، ضد باکتريیکی نظیر ضد قارچبیولوژ

شوند از تراکم دو اکی واالن شناخته می 2ي مهمی از لیگندهاي شیف باز که با عنوان سالندسته

شود. سالسیل آلدهیدهاي داراي ها حاصل میو یا مشتقات آن با یک اکی واالن از آمینسالیسیل آلدهید 

طی یک واکنش ساده روي مشتقات فنول مربوطه به هاي خاص با قرار دادن یک گروه فرمیل استخالف

ها توجه محققین زیادي را به و مشتقات آن هاي اخیر لیگندهاي شیف باز سالنآیند. در سالدست می

 صلب. ]5و4[ اندي سنتز و کاربرد کاتالیزوري به خود جلب کرده ي اهمیت این ترکیبات در زمینهواسطه

ها موجب شده که هاي متنوع بر روي آنبودن ساختار این لیگندها، سهولت سنتز و جایگزینی استخالف

- لیگندهاي شیف باز سالن که نمونه .]6[ باشندهاي متنوع با کارایی ها به عنوان ترکیباتهاي آنکمپلکس

یعنی دو اتم نیتروژن و آورده شده است، عموما با چهار محل کئوردینه شونده  1-1ها در شکل اي از آن

شوند و دو موقعیت محوري آزاد براي کئوردینه شدن لیگندهاي دو اتم اکسیژن به فلز مرکزي متصل می

باشد. با این هاي مختلف میدارند. این ساختار کلی، شبیه لیگند پورفیرین واقع در مرکز فعال آنزیمفرعی 

                                                
1– Schiff base 
2- Salen 



٣ 

تري قابل تهیه بوده و انعطاف بیشتري در ایجاد محل تفاوت که لیگندهاي شیف باز سالن به روش ساده

  .]7[ هستندکایرال اطراف اتم مرکزي کاتالیزور برخوردار 

 

 

  ]7[سالن شیف باز اي از لیگندهاي مونهساختار ن 1-1شکل 

  

 کاتالیزورهاي همگن 2- 1

در یک محلول  دهنده با فاز کاتالیزور یکسان و معموأل در کاتالیزورهاي همگن فاز مواد واکنش

گازي یا مایع قرار دارند. این نوع کاتالیزور واکنش را با یک یا چند واکنشگر آغاز کرده، باعث تشکیل 

ت و تولید دوباره المحصول و در مراحل بعدي سایر محصوحدواسط و در بعضی مواقع یک یا چند 

ی هستند. اما عدم امکان یالپذیري با کاتالیزور میشود کاتالیزورهاي همگن داراي بازدهی و گزینش

از  التسازي محصو و خالص االمحدودیت پایداري در دماهاي ب محیط واکنش،ز بازیابی کاتالیزور ا

  .]8[ آیدمیمعایب این کاتالیزورها به شمار 

  

  کاتالیزورهاي  ناهمگن 3- 1

در مرز بین دو  دهنده با فاز کاتالیزور متفاوت است و واکنش در کاتالیزور ناهمگن، فاز مواد واکنش

کاتالیزورهاي ناهمگن را میتوان سطوحی در نظر گرفت که واکنشگر با سوبستراها به  .دشوفاز انجام می

صورت موقت بر روي آن جذب سطحی میشوند. در آنجا پیوندهاي بین سوبسترا ضعیف گشته، 



۴ 

اتالیزور ضعیف است، ت و کالیت به علت اینکه پیوند بین محصوپیوندهاي جدید ایجاد میشود و در نها

و قابلیت بازیابی از جمله  الو امکان بکارگیري در دماهاي با شوند. استفاده آسانت آزاد میالمحصو

پذیري، عدم آگاهی از مکانیسم  این، کاهش گزینش باشد. با وجودمزایاي کاتالیزورهاي ناهمگن می

- معایب این کاتالیزورها به شمار می واکنش، وفعالیت کاتالیزوري کمتر نسبت به انواع همگن از جمله

روند. در کاتالیزورهاي همگن هر اتم به طور انفرادي میتواند فعالیت کاتالیزوري از خود نشان دهد. در 

باشند. به همین دلیل کاتالیزورهاي حالیکه در کاتالیزورهاي ناهمگن فقط اتمهاي سطحی در دسترس می

رفتن مساحت  الهاي کاتالیزوري ناهمگن با باد. در واکنشهمگن فعالیت بیشتري از خود نشان میدهن

، الراي رسیدن به مساحت سطح ویژه باسطح فعال، میزان پیشرفت واکنش افزایش می یابد. راه اول ب

با معکوس  )V( به حجم ذره )A( استفاده از ذراتی با اندازه بسیار کوچک است. چون نسبت سطح ذره

 .]A/V=1/d(]9(�پسمتناسب است،  )d( اندازه ذره

 

  مقایسه کاتالیزورهاي همگن و ناهمگن 4- 1

در کاتالیزور هموژن کاتالیزور و جز مورد عمل، براي واکنش در فاز یکسان قرار دارند ولی در نوع 

در سطح  فرایند کاتالیزوريهتروژن، کاتالیزور و جز مورد عمل در دو فاز مجزا کنار هم هستند و 

  گیرد.کاتالیزور صورت می

اي برخوردارند در بسیاري از فرایندهاي عظیم کاتالیزورهاي هتروژن در صنعت از اهمیت ویژه

هاي مختلف کنترل شده ها و واکنش، هیدراته کردن آروماتیک3NH ،3SO  ،OH3CHصنعتی مانند سنتز 

  شود.اکسیداسیون از کاتالیزورهاي هتروژن استفاده می

توان به موارد زیر کاتالیزورهاي هتروژن نسبت به کاتالیزورهاي هموژن میبطور کلی از مزایاي 

  اشاره کرد: 

  کاتالیزورهاي هتروژن به ندرت خورنده هستند. -1



۵ 

هاي تواند براي انجام فرایندها بکار گرفته شود (واکنشبازه وسیعی از تغییر دما و فشار می -2

  شوند).از کاتالیزورهاي هتروژن انجام می شدیدا گرماده و یا گرماگیر عمدتا با استفاده

  باشد.جداسازي اجزا مورد عمل و محصوالت از کاتالیزور هتروژن آسان بوده و ارزان می -3

 داردها وجود هاي مجدد در آنکاتالیزورهاي هتروژن داراي خاصیت بازیابی بوده و امکان استفاده-4

]10[.   

باشد. همچنین ها از مخلوط واکنش میجداسازي راحت آناز مزایاي کاتالیزورهاي هتروژن، 

ها را بدون تغییر در خاصیت هاي مجدد از آنخاصیت بازیابی کاتالیزورهاي هتروژن، امکان استفاده

سازد که این امر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و کاربردهاي صنعتی ها ممکن میآنکاتالیزوري 

  .]11[ دهدمیزورهاي هموژن افزایش ها را نسبت به کاتالیآن

یکی از بزرگترین معایب استفاده از کاتالیزورهاي همگن این است که حین انجام واکنش فرم 

-ها کاهش میشود و در نتیجه فعالیت کاتالیزوري آنمري تبدیل میمري یا پلیها به فرم ديمونومري آن

-غیر ممکن شده و یا به حداقل میمري مري یا پلییابد. ولی در کاتالیزورهاي ناهمگن، تشکیل فرم دي

  .]12[ کندنمیها تغییر و فعالیت کاتالیزوري آنرسد 

- باشد که براي رفع این مشکل راهها میهاي معرفی شده، پایداري کم آناز دیگر مشکالت سیستم

 باشدمیها به کاتالیزورهاي ناهمگن تبدیل آنها هاي مختلفی پیشنهاد شده است که یکی از بهترین روش

]13[.  

  

  هاي کاتالیزوري همگن به کاتالیزورهاي ناهمگنتبدیل کمپلکس 5- 1

اصلی تبدیل کاتالیزورهاي همگن به کاتالیزورهاي ناهمگن رسیدن به فاکتورهایی مانند: دلیل 

   باشد.جداسازي آسان، بازیابی و مصرف مجدد، سمیت پایین و مقاومت دمایی باال می



۶ 

هاي شیف باز کاتالیزوري روي بسترهاي جامد نامحلول هاي مختلفی براي تثبیت کمپلکسروش

  ی تا کنون ارائه شده است. آلی یا معدن

هاي شیف باز فلزات واسطه کاتالیزوري روي سطح مپلکسک 3گرافت 5-1- 1

  4يسیلیکاهاي مزوپور

ژاپنی براي اولین بار تهیه شدند و در سال توسط دانشمندان  1990سیلیکاهاي مزوپوري در سال 

نامیده  )(MCM Mobil Crystaline Matterials در آمد و  5ها به انحصار شرکت موبیلتولید آن 1992

باشند. در ساختار سیلیکاهاي می MCM-41 و SBA-15 ،MCM-48معروفترین این مواد  .]14[ شدند

آمورف پوشیده  2SiOها از هاي این کانالکه دیواره داردنانومتر وجود  50-20مزوپوري منافذي با قطر 

  .]15[ شده است

هاي شیف باز فلزات واسطه کاتالیزوري روي سطوح سیلیکاي براي گرافت کردن کمپلکس

هاي عاملی (معموال اي که داراي گروهبا عوامل سیلیله کنندهآن هاي سیالنول ابتدا باید گروه ،مزوپوري

معموال از آمینو آلکیل تري آلکوکسی سیالن یا هالو گروه آمینی یا آلکیل هالیدي) هستند اصالح شود 

شود در مرحله آلکیل تري آلکوکسی سیالن براي سیلیله کردن سطوح سیلیکاهاي مزوپوري استفاده می

سطوح اصالح شده روي سطح  هاي آمینی یا آلکیل هالیديبعد کمپلکس از طریق واکنش با گروه

 MCM-41در بعضی موارد ابتدا لیگند شیف باز روي سطح  .]16[ شودمیسیلیکاي مزوپوري گرافت 

به لیگند گرافت شده روي سیلیکاي مزوپوري براي تهیه کمپلکس گرافت شده سپس فلز واسطه 

و همکارانش اکسایش استیرن  6کالرك 1998اولین بار در سال  .]17[ شودمیکاتالیزوري ناهمگن اضافه 

 هايدر سال .]18[ کردندرا گزارش  MCM-41در حضور کمپلکس شیف باز فلزي تثبیت شده روي 

                                                
 graft–1   
 mesoporous–2  
 mobil–3   
 clark–4  
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به عنوان بستر براي تهیه  MCM-41 و SBA-15 ،MCM-48اخیر استفاده از سیلیکاهاي مزوپوري مانند 

ها گسترش پیدا اپوکسایش آلکنهاي شیف باز فلزات واسطه جهت کاتالیزورهاي ناهمگن از کمپلکس

  .]16-17[ استکرده 

هاي شیف باز فلزات واسطه کاتالیزوري روي پلیمرهاي آلی تثبیت کمپلکس 5-2- 1

  بعنوان بستر جامد نامحلول

توان بعنوان بستر از پلیمرهاي آلی از قبیل پلی استیرن، پلی اتیلن گیلیکول، پلی ونیل کلراید و ...می

هاي فلزات واسطه کاتالیزوري و تهیه کاتالیزورهاي ناهمگن استفاده کرد. در این جهت تثبیت کمپلکس

  شود.روش با تشکیل پیوند کوواالنسی بین پلیمر آلی و کمپلکس فلز واسطه عمل تثبیت انجام می

  .]18[ باشندپلیمرها جهت استفاده بعنوان بستر جامد نامحلول باید خواص زیر را داشته 

  ها غیر قابل حل باشد.اید در تمام حاللبستر پلیمري ب -1

اي مناسبی براي تعیین دار شدن بستر پلیمري باید بسیار باال باشد و روش تجزیهقابلیت عامل -2

  دار شدن بستر پلیمري باید در دسترس باشد.قابلیت عامل

بطور یکسان دار شدن بستر پلیمري باید به آسانی صورت گیرد و گروه عاملی باید فرایند عامل -3

  در بستر پلیمري توزیع گردد.

واکنش جانبی دیگر بتواند با کمپلکس دار شده باید به آسانی و بدون انجام بستر پلیمري عامل -4

  کاتالیزوري واکنش داده و عمل تثبیت کمپلکس در بستر انجام شود.

محلول براي تثبیت پلیمرهاي آلی بر پایه پلی استیرن جهت استفاده به عنوان بستر آلی جامد نا

  .]18[ هستندهاي کاتالیزوري مناسب کمپلکس

هاي فلزي بین کمپلکسشود. سپس واکنش عاملدار می CH2-Cl–معموال پلی استیرن با گروه 

  شود.کاتالیزوري با پلی استیرن کلرومتیله شده منجر به تثبیت آن روي بستر پلیمري می



٨ 

- ديهاي فلزي تثبیت شده روي بسترهاي پلیمري به عنوان کاتالیزور براي اپوکسیداسیون کمپلکس

 ]21[هاي آروماتیک و آلیفاتیک و اکسیداسیون انتخابی هیدروکربن ]20[ها الکل ، اکسیداسیون]19[ها ان

  اند.ستفاده شدها

ها تثبیت فیزیکی کاتالیزورها در بسترهاي جامد نامحلول غیر آلی شامل زئولیت 5-3- 1

  ايهاي الیهو سیلیکات

- ها و سیلیکاتتوان بطور فیزیکی درون ساختار زئولیتهاي شیف باز کاتالیزوري را میکمپلکس

ها تشکیل کمپلکس اي قرار داد با وجود اینکه هیچ گونه پیوند کوواالنسی بین این بسترها وهاي الیه

توانند از بستر خارج شوند عامل این پایداري ساختار ویژه بسترهاي یاد ها نمیشود ولی کمپلکسنمی

 شده است.

هاي بلوري و آبدار فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بوده و شامل شبکه ها، آلومینو سیلیکاتزئولیت

اي از مواد ریز منفذ هستند که شبکه مواد نمونهاین  ]4SiO[4-هایی مانند هاي سه بعدي از چهار وجهی

 7یک معدن شناس سوئدي به نام فردریک کرونستد 1756متخلخل سه بعدي و تناوبی دارند. در سال 

زئولیت طبیعی و در حدود  34ها را شناسایی کرده و زئولیت ( به معنی سنگ جوشان) نامید تاکنون آن

 ZSM-5و  Yو  Xهاي مصنوعی ها زئولیتست. که در بین آننوع زئولیت مصنوعی شناسایی شده ا 100

  .]22[ برخوردارنداز اهمیت زیادي 

هاي زئولیت هاي واسطه را درون حفرهکمپلکس 9و بن تاریت 8النس فورد 1970اولین بار در سال 

کاتالیزورهاي وارد کردند با توسعه این کار توسط هرون از زئولیت به عنوان یک بستر مناسب براي تهیه 

  .]23و22[ شدهاي فلزات واسطه بطور گسترده استفاده ناهمگن از کمپلکس

                                                
Cronsted -1  
Lunsford -2 

 Ben Taarit -3  
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هاي رسی ثانویه) به طور گسترده به عنوان بستر براي تثبیت اي نیز (کانیهاي الیهاز سیلیکات

هاي هایی از ورقهمجموعه ،رسی يهاشود این کانیهاي فلزات کاتالیزوري استفاده میکمپلکس

باشند بطوریکه یک الیه اکتاهدرال بین دو الیه تتراهدرال قرار گرفته و تتراهدرال و اکتاهدرال می

هاي باال و پائین بین دو الیه مشترك است. واحدهاي تشکیل دهنده هاي رئوس چهار وجهیاکسیژن

  دهند.هاي رسی از این نوع را میبدین ترتیب بر روي هم قرار گرفته و تشکیل کانی

باشد. فرمول شیمیایی مونتموریلونیت اي مورد استفاده مینتموریلونیت معمولترین سیلیکات الیهمو

، درجه X، کاتیون تک ظرفیتی و Mباشد در این فرمول می 20O8xMgx) Si-4Mx(Al(OH)4بصورت 

  مونتموریلونت آمده است.ساختار  2-1 شکلدر  .]24[ است) 3/1تا  5/0(بین جانشینی هم ریخت 

  

  

  ساختار مونتموریولونیت 2-1 لشک

  



١٠ 

از جمله  هاي شیف باز کاتالیزوري بر روي اکسیدهاي فلزيتثبیت کمپلکس 5-4- 1

  نانوذرات مغناطیسی

امروزه بر خالف گذشته که فقط انتخاب پذیري و فعالیت کاتالیزور مد نظر بود اصول شیمی سبز 

شیمی سبز بسیار مهم است که یک کاتالیزور در اساس قواعد نیز اهمیت به سزایی پیدا کرده است. بر 

عین حال که داراي فعالیت کاتالیزوري و گزینش پذیري باالیی باشد قابل بازگردانی و استفاده مجدد ، 

  .غیر سمی و به دلیل مسائل اقتصادي به آسانی قابل دسترس باشد

ت یو فعالزینش پذیري همانطور که قبال توضیح داده شد کاتالیزورهاي همگن به دلیل داشتن گ

تند از توجه هسار مورد یهاي کاتالیزوري بسدر دسترس بودن و فعال بودن تمامی سایت کاتالیزوري باال و

طرفی این کاتالیزورها به دلیل شستشوي دشوار، قابل بازیافت نبودن و غیر فعال شدن بعد از اتمام 

این دالیل  را با محدودیت مواجه کرده است.ها واکنش و همچنین ایجاد محصوالت جدید استفاده از آن

هاي ها نیز محدودیتده از کاتالیزورهاي ناهمگن برآورد اما در استفاده از آندر صدد استفا را پژوهشگران

توان به گزینش پذیري پایین، کاهش فعالیت ها میدیگري وجود دارد. از جمله این محدودیت

همانطور که  ازي دشوار کاتالیزور از محیط واکنش اشاره کرد.جداسکاتالیزوري در حین انجام واکنش و 

ها از مایع به سطح جامد کاتالیزور به شدت محدود به اندازه و پیشتر نیز ذکر شد انتقال واکنش دهنده

ي ذره به سود کاتالیزور هتروژن بوده و باعث افزایش باشد به طوري که کاهش در اندازهشعاع ذرات می

ي ذره تا حد امکان است. هاي فایق آمدن بر این مشکل، کاهش اندازهلذا یکی از راهباشد. فعالیت آن می

هاي کاتالیزوري فعال به عنوان بستري براي دانشمندان سطح بزرگ نانوذرات متخلخل را به عنوان سایت

در بسترهاي  ها بر خالف آنچه کهها نفوذ در تخلخلنشاندن کاتالیزورهاي همگن معرفی کردند که در آن

نانومتر نسبت سطح  10کند. نانوذرات کروي با قطر ناهمگن وجود دارد، سینتیک واکنش را محدود نمی

به حجمی بسیار باالیی داشته که قابل مقایسه با سطح بسترهاي متخلخل براي تثبیت کاتالیزورهاي همگن 
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کند تا بتوانیم ارتباط بین حقیق بر روي چنین ذرات کوچکی به ما کمک میت .]25-27[ باشدنمی

ها را درك کنیم. بر خالف ذرات میکرومتري متداول، کاتالیزورهاي همگن و ناهمگن و خال بین آن

ي قطري خش شدن در محلول براي تولید سوسپانسیون پایدار را دارند. ذرات با اندازهنانوذرات توانایی پ

گردند. در چنین حالتی اسیون از هم جدا میهاي فیلترنانومتر به سختی توسط تکنیک 100کمتر از 

این نقص بزرگ ي اولترا سانتریفیوژ اغلب تنها راه جداسازي محصول و کاتالیزور است. تکنیک پر هزینه

آنچه که نانوذرات مغناطیسی را حائز اهمیت شود. رفع می) MNPs(با استفاده از نانوذرات مغناطیسی 

مغناطیسی است که جداسازي کاتالیزور از مخلوط واکنش را آسان کند خاصیت مغناطیسی نانوذرات می

ي مجدد آن را امکان پذیر ساخته است جداسازي فقط از طریق یک نیروي مغناطیسی و قابلیت استفاده

گیرد. با این هاي پر هزینه و دشوار فیلتراسیون و سانتریفیوژ انجام میخارجی و بدون نیاز به تکنیک

تالیزورهایی تهیه کرد که عالوه بر پخش مناسب در سطح واکنش، فعالیت باال، قابلیت توان کاتکنیک می

 - بازیافت نیز دارند به عبارت بهتر این دسته از کاتالیزورها فاز جدیدي با نام کاتالیزورهاي همگن

 باشدمیناهمگن یا کاتالیزورهاي شبه هموژن معرفی کردند که پلی میان کاتالیزورهاي همگن و ناهمگن 

]28[.   

یک ترکیب فرومغناطیسی از اکسید آهن و سلولز براي تثبیت نوعی آنزیم به کار  1970در سال 

  .]29[ شدگرفته 

) مشاهده nm 10-20ي بحرانی مواد نانو (خواص منحصر به فرد مواد فرومغناطیس تنها زیر اندازه

بودن به نام ابر مغناطیسی را از شود. این مواد در این مقیاس اغلب شکل مخصوصی از مغناطیسی می

ي کند. به عبارتی زیر اندازهدهند. در این مقیاس هر نانوذره در نقش یک آهنربا عمل میخود نشان می

ي ممان ي مغناطیسی بوده و یک شبکهبحرانی، نانوذرات مغناطیسی هر یک به تنهایی داراي یک حوزه

  .]30[ دهدمیطیسی ضعیف نیز پاسخ سریع هاي مغنادوقطبی بزرگ دارند که حتی به میدان
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  سنتز نانوذرات مغناطیسی  6-1- 1

هاي مختلف، مطالعات گسترده بر روي شرایط سنتز ذرات کلوئیدي مانند استفاده از پیش ماده

هاي ها و شکلهایی در تولید نانوذرات سوپر مغناطیسی در اندازهها و غیره ما را به سمت پیشرفتحالل

 ، آلیاژهایی مانندNi ،Co ،Feتوانند فلزاتی مانند رهنمون ساخته است. چنین ذرات کلوئیدي میمتفاوت 

3FePt ،FePt  4یا اکسید فلزات مانندO3Fe ،3O2Fe ،FeO 4هاي معکوس مانند و یا اسپینلO2MnFe ،

4O2CoFe هاي مختلفی از اکسیدهاي آهن براي کاربردهايدر چند سال اخیر فرم .]31[ باشند 

که به سه فرم  3O2Fe، 10(ووستیت) FeOها ي آن، از جملهکاتالیزوري مورد استفاده قرار گرفته است

 3O2Feها اکسیدهاي آهن که در میان آن 14مگنتیت 4O3Feحضور دارد و  13، مگمیت12، بتافاز11هماتیت

، با توجه به حساسیتی که نسبت به اکسیژن دارد، بیشتر مورد استفاده FeOنسبت به  4O3Feهماتیت و 

 باشدمیهستند. مگنتیت با خاصیت مغناطیسی باال یک اکسید فلزي ایده آل براي کاربردهاي کاتالیزوري 

ي گرمایی، هاي متنوعی چون هم رسوبی، تجزیهدر مسیر سنتز نانوذرات مغناطیسی از تکنیک .]32- 34[

لیزري استفاده شده  16(هم دما) و تکنیک پیرولیز 15ها یا تحت شرایط هیدروترمالوامولسیونسنتز میکر

 1به  2هاي با نسبت Fe+2و  Fe+3هاي رسوبی با محلول آبی نمکهمها روش است. در میان این روش

 Fe2+Fe/+3گیرد. اندازه و شکل این ذرات نه تنها به نسبت خنثی و دماي محیط انجام میتحت شرایط 

 هامخلوط واکنش، دماي واکنش، زمان واکنش و غلظت واکنش دهنده pHبستگی دارد، بلکه به میزان 

- . مزیت این روش در سادگی، استفاده از ترکیبات فلزي در دسترس، استفاده از محلولنیز وابسته است

ه ذرات یا به ي این روش کنترل اندازهاي آبی و محصول باالي آن است. البته یک محدودیت عمده

                                                
Wustite -1 

 hematite -2  
betaphase -3 
magemite -4 
magnetite -5 
hydrothermal -6 
pyrolysis -7   
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براي از میان برداشتن این محدودیت استفاده از اي است. عبارت دیگر ایجاد محصول چند الیه

 ]35[ شودمیها براي کنترل و تثبیت محلول کلوئیدي توصیه الکترولیت

 

  کاربرد نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن 6-2- 1

فیلتراسیون یا ساتریفیوژ کردن امروزه جاي مثل هاي جداسازي کاتالیتیکی قدیمی و مالل آور روش

-که یک روند سبز و سالم در نظر گرفته می خود را به جداسازي مغناطیسی در نانوذرات مغناطیسی داده

  اي کاهش یافته است. شود، در نتیجه آلودگی و هزینه به صورت قابل مالحظه

هاي آلی صنعتی وسیعی از انتقال دهندهي نانومتر در محدوده 50نانوذرات کلوئیدي با قطر کمتر از 

کربن -ها جفت شدن کربني آناز جمله ،]36[ دارندکاربرد به عنوان کاتالیزورهاي ناهمگن ایده آل 

 ]38وPd ،2+Ru ،2+Rh ]37+2هاي هاي هک، سوزوکی و سونوگشیرا که انواع کمپلکسشامل واکنش

2+Cu ]39روي نانوذرات هسته الیه نشانده شده و به عنوان کاتالیزورهاي ناهمگن بسیار فعال در  بر ]40و

 و ]Pd ،Pt ]43-41+2هاي هیدروژن دار کردن با استفاده از نانوذرات اند، واکنشاین زمینه معرفی شده

مانند هاي سنتز نامتقارن روي نانوذرات مغناطیسی، واکنشتثبیت شده  ]Ru ]47-44+2هاي کمپلکس

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن که با توجه به گران بودن بر روي  Ruهاي کایرال استفاده از کمپلکس

 هاي، واکنش]49و48[ باشدمیها بسیار به صرفه ي مجدد از آنترکیبات فعال نوري بازگردانی و استفاده

  توان اشاره کرد.ها میکردن اولفیندار ها و اپوکسیهاي اکسایش الکلو انواع واکنش ]50[ فازانتقال 

ي تولید مواد شیمیایی و دارو ي اولیهبه عنوان مادهها ها و اولفین ها به دلیل نقش آناکسایش الکل

   اي برخوردار است.شیمیایی از اهمیت فوق العادهعت ندر ص

براي اپوکسایش  4O3Ag/Fe در مورد سنتز یک نانوکامپوزیت مغناطیسی قابل بازیافت 17ژانگ

دهد. به عنوان اکسنده خبر می (TBHP)کاتالیزوري استایرن در حضور ترشیو بوتیل هیدروژن پراکساید 

                                                
zhang -1 
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ساعت با  13بعد از  %84نیز مشهود است، با بازده  3- 1 شکلاین کاتالیزور در واکنش اپوکسایش که در 

 .]43[ باشدمیبار قابل استفاده  5یک فعالیت ثابت براي 

 
                          Styrene                                           styrene-oxide 

   4O3Ag/Feهاي واکنش اپوکسایش استایرن به کمک کاتالیزور نانوکامپوزیت 3-1 لشک

 

 - Nو توسط  4O3Fe، نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن 19و امینی 18صادقی ،در کار پژوهشی دیگري

عاملدار کردند. این نانوذرات اصالح شده براي  )TPI(تري اتوکسی سیلیل پروپیل ایزونیکوتیل آمید  -3

ها استفاده و سپس به عنوان کاتالیزور ناهمگن در اپوکسایش سیکلوهگزن به کار تثبیت متالوپورفیرین

در این واکنش ها تاثیر حالل، زمان واکنش، اکسیدکننده را مطالعه نمودند. . آن4-1 شکل ،گرفته شد

 .]44[ گزارش شدبراي سیکلوهگزن  %83و درصد اپوکسایش  %78کاتالیزوري درصد تبدیل 

  

  ]4O3Fe ]44ي متاپورفیرین تثبیت شده بر روي نانوذره 4-1 لشک

                                                
 Sadeghi -1 

Amini -2 
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  هااپوکسیدها و بازار تجاري آن 7- 1

باشد، همپوشانی اوربیتالی پیوند در اپوکسیدها کامل نبوده و حلقوي سه عضوي میاپوکسید یک اتر 

تر از اترهاي معمولی است. اپوکسیدها با سهولت بیشتري در حضور کاتالیزور اسیدي ها سستپیوند آن

   شود.می گسسته هاوارد واکنش شده و برخالف اترهاي معمولی حتی در حضور بارها نیز پیوند آن

هاي ها در بافتشود. تعدادي از آنهاي غیر اشباع حاصل میهیدروکربناپوکسیدها از اپوکسایش 

 شود که اپوکسیدهاي سه عضوي سبب میفعال بیولوژیکی نقش مهمی دارند. قطبیت ذاتی و فشار حلقه

انواع  تولیدها و ها، افزودنیبه عنوان پیش ماده براي تولید مواد با مصارف دارویی، سنتز حد واسط

ي فرایندهاي اپوکسایش را اتیلن و پروپیلن اکسید دو محصول عمده. کاالهاي صنعتی کاربرد داشته باشد

ي دهد. اتیلن اکسید به عنوان یک حد واسط مهم در تولید اتیلن گیلیکول و مواد فعال کنندهتشکیل می

ها همچنین در هاي الکل اتوکسیالتهاي غیر یونی و پاك کنندهسطح همچون آلکیل فنیل اتوکسیالت

ها، ماشین آالت شوند و در صنایع شویندهمهم نفتی که از اتیلن اکسید مشتق میتولید بسیاري از ترکیبات 

  .]46و45[ دارندو صنایع دارویی کاربرد 

  

  ها اپوکسایش کاتالیتیکی اولفین 8- 1

مایشگاهی و هم در سنتزهاي آز همواره هم درها به اپوکسید مربوطه اپوکسایش گزینش پذیر اولفین

ها . اپوکسایش کاتالیتیکی در بسیاري از فرایندهایی که هدف آنتولیدات صنعتی مورد توجه بوده است

در سال  تولید انبوه و در عین حال جلوگیري از ایجاد آلودگی است، از اهمیت باالیی برخوردار است.

ا به صورت موفقیت ر )III(و آهن  )III(هاي منگنز نه پرفورینبه صورت جداگا 21و منیر 20تابوشی 1988

  .]47[ کردندآمیزي به عنوان کاتالیزورهاي اپوکسایش معرفی 

                                                
Tabushi -1 
 Meunier -2 
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رود شامل سري ها به کار میهاي کاتالیزوري هموژن که براي اکسیداسیون اولفینیکی از سیستم

و ظرفیت  0dهاي عناصر واسطه با ارایش باشد. کمپلکسها میو یا کمپلکسهاي فلزي نمکوسیعی از 

ها کاتالیزورهاي موثري براي اپوکسایش گزینش پذیر آلکن )VIW(و  )VIMo( ،)IVTi( ،)VV(باال نظیر 

هاي اپوکسایشی با هیدروژن ها در واکنشآناند. ي آلکیل هیدروژن پرکسیدها معرفی شدهبه وسیله

هاي دهند که حدواسطمی M-OORو  M-OOHهاي گونهپراکسید و آلکیل هیدروپراکسیدها تشکیل 

 O-Oآیند. فلز مرکزي به عنوان اسید لوئیس شرایط تفکیک پیوند اصلی در فرایند اپوکسایش به شمار می

ترین اتم کند و بدین طریق نزدیکي الکترونی در این پیوند فراهم میرا از طریق جابجایی دانسیته

کند. از طرفی دیگر این واکنش اپوکسایش ي اولفین فعال میپیوند دوگانه اکسیژن را براي اضافه شدن به

ي الکترونی از اتم اکسیژن دور شده و اتم باشد که در آن دانسیتهیک واکنش اکسایش الکتروفیلی می

دهد. در تشکیل می ORو یا  OHي خوبی به صورت ي دورتر گروه ترك کنندهاکسیژن واقع در فاصله

ي ضعیف و هم به رسد یک کاتالیزور فعال براي اپوکسایش هم در نقش یک اکسندهنظر میواقع به 

کند که این خصلت در فلزاتی در حالت اکسایش باال عنوان یک اسید لوئیس به نست قوي عمل می

تم ، این پیوند شکسته شده و اO-Oپیوند  σ*اولفین به  ᴨاوربیتال طی انتقال الکترون از  شود،مشاهده می

ي اکسیدکننده متداول ترشیوبوتیل هیدروژن اپوکسیداسیون به وسیله .]48[ یابدمیاکسیژن به اولفین انتقال 

  .]49[ شودمیپراکسید باعث تولید محصول جانبی ترشیوبوتانول در بسیاري از فرایندهاي اپوکسایش 

  

  خواص کاتالیزوري مولیبدن  9- 1

) تا IIو اعداد اکسایش متنوع از ( 8تا  4اعداد کوئوردینانس، اي از مولیبدن به سبب داشتن گستره

)VIهاي دهد و همواره از این جهت کمپلکسهاي تجمع را نشان می) انواع بسیار زیادي از حالت

مولیبدن مورد توجه خاص محققین بوده است. ترکیبات بسیار زیادي از مولیبدن به صورت جامد یا 
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، اکسایش و نیز در 23دار کردن، هیدروژن22اي فرایندهاي هیدروگوگرد زداییمحلول به عنوان کاتالیزوره

هاي گوناگون در صنعت مورد استفاده ها و در رنگدانه، انواع پوشش25، مواد ضد خوردگی24روان سازها

مولیبدن با بسیاري از عناصر غیر فلزي از جمله هالیدها، سولفیدها، نیتریدها و کاربیدها ترکیبات  هستند.

دهد و از این جهت نیز از نظر صنعتی مورد اهمیت است. وجود مولیبدن در طبیعت وتایی تشکیل مید

هایی حاوي مولیبدن در محیطی با مقدار گوگرد و نیز فعالیت آنزیم  )2MoS (مولیبدنیتبه فرم سولفید آن 

مولیبدن بوده و از این جهت نیز در کاربردهاي صنعتی نقش  26ي خصلت گوگرد دوستیباال نشان دهنده

  دارد.

هاي بیولوژیکی ساده و پیچیده ها شامل مولکولهاي مولیبدن براي اپوکسایش آلکنکاربرد کمپلکس

این شود. بیش از بیست آنزیم شناسایی شده است که در محل فعالشان مولیبدن وجود دارد. نقش نیز می

ها اي از متالوآنزیمدستهي بیولوژیکی آن مشهود است. ات، تثبیت نیتروژن و چرخهعنصر در کاهش نیتر

دهند. انجام می 2Oهاي خاص اکسایشی را در حضور از قبیل اکسیدازها، پراکسیدازها و غیره واکنش

دیگري در مرکز فعال خود هستند. در عوض گروه  هم یا غیر همداراي آهن با لیگند ها بیشتر این آنزیم

ها آب به عنوان منبع دهند که در آنها کار انتقال اتم اکسیژن را به سوبسترا و برعکس انجام میاز آنزیم

هاي مولیبدن و تنگستن هستند به ها که در محل فعال خود داراي اتماز این آنزیم کنداکسیژن عمل می

ها عملکرد این آنزیمي نحوه از این رو جهت تحقیق در موردشود. یاد می 27عنوان اکسوترانسفر

ها مورد بررسی قرار هاي متنوعی از این فلزات تا کنون ساخته شده و فعالیت کاتالیزوري آنکمپلکس

  .]50[ استمورد توجه قرار گرفته ها نیز در صنعت گرفته است و خواص کاتالیزوري این کمپلکس

                                                
hydrodesulfurization -1 
hydrogenation -2 
lubricatant -3 
 anticorrosion -4 
thiophilicity -5 
 oxotransferases -6 
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هاي حالت باشد.می )VI) و (V) و (IV) و (III) و (II) و (0(مهمترین حالت اکسایش مولیبدن 

ها پیوند هاي الکترونگاتیو مانند اکسیژن و هالوژناکسایش باالتر معموال در ترکیباتی که مولیبدن با اتم

گیرد که قرار میترین حاالت اکسایش عموما در محدوده شیمی آلی فلزي دارد شناسایی شده است. پایین

- 53[ استلی و لیگاندهاي متنوع غیر اشباع کربنی پیوند تشکیل داده هاي آبا لیگندهاي کربونیل، فسفین

51[.  

ها در حضور آلکیل پراکسیدها مورد ) هم در اپوکسایش آلکنVهاي مولیبدن (برخی از کمپلکس

) VIهاي مولیبدن (اند، اما معموال در این موارد بازده اپوکسید در مقایسه با کمپلکساستفاده قرار گرفته

و عمال شود ) میVI) به مولیبدن (Vمقداري از اکسنده صرف تبدیل مولیبدن ( در واقع. ]54[ استکمتر 

     شود.) کاتالیز میVI) نقشی در واکنش اکسایش ندارد و واکنش از طریق مولیبدن (Vمولیبدن (

  

  اپوکسایش کاتالیتیکی همگن به کمک کاتالیزورهاي دي اکسو مولیبدن  9-1- 1

اي همچون مولیبدن، تنگستن و کروم به عنوان کاتالیزور در بار کاربرد فلزات واسطهبراي اولین 

-گزارش شد و تاکنون نیز تعداد بسیاري از کمپلکس 28توسط اسمیت 1956واکنش اپوکسایش در سال 

براي  که کاتالیزورهاي موثري اندهاي کایرال و ناکایرال مولیبدن با لیگندهاي اکسو سنتز شده

  .]55[ شوندمیها محسوب سیون اولفیناپوکسیدا

و   6Mo(CO)هاي مولیبدن از ترکیبات مونومرهایی مثل ي کمپلکسمولیبدن فلزي و همه

2(acac)2MoO اي نظیر تا ترکیبات خوشهn+]3O)2(H6CR)2MoO(O[ ]56[، ]O2,4H24O7Mo6)4(NH[ 

- پراکسیدهاي مختلف به عنوان دهندهها در حضور توانایی اپوکسایش تعداد زیادي از آلکن ، همگی]57[

بیشترین  2MoO(acac)2و  6Mo(CO)هاي مونومري مانند ها کمپلکسي اکسیژن را دارند. از میان آن

  اند. ها نشان دادهبازده و کمترین محصول جانبی را در فرایند اپوکسایش آلکن

                                                
  smith-1 
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به  متصل به مولیبدن است. هاي مولیبدن به شدت وابسته به نوع لیگندفعالیت کاتالیزوري کمپلکس

تري با فلز مرکزي دارند، در تشکیل کمپلکس بین کاتالیزور و طوري که لیگندهایی که پیوند قوي

شود و نتایج به دست کند و لذا باعث کاهش فعالیت کاتالیزوري میهیدروژن پراکسید ممانعت ایجاد می

کمتر است مراه لیگند با عدد کئوردیناسیون دهد که کمپلکس مولیبدن زمانی که به هآمده نیز نشان می

هاي اي از کمپلکسکه نمونه 2MoO(acac)2براي نخستین بار ترکیب  .]58[ داردفعالیت بیشتري 

ترکیب به درستی ساخته شد، در آن زمان فرمول این  29توسط گاچ 1900کاربردي مولیبدن است در سال 

 5-1شناسایی شد. شکل 31و بردیم 30روسنیم تشخیص داده نشد و سال بعد فرمول صحیح آن توسط

   .]59[ دهدمیاین ترکیب را نشان  ساختار

 

 

  .]2MoO ]59(acac)2ساختار ترکیب  5-1لشک

 

هاي موفق شدند اپوکسایش کاتالیز شده به کمک کمپلکس 1973و همکارانش در سال  32شلدون

و همکارانش، سه کمپلکس مختلف از  33نیز کنگو 2004فلزي را در شرایط مختلف بررسی کنند. در سال 

ها به عنوان کاتالیزور در را سنتز و از آن 2MoO، 2(oxine)2MoO ،2(PTDC)2MoO(acac)2مولیبدن 

                                                
Gach -1 
 Rosenhiem -2 
 Berthiem -3 
Sheldon -4 
Gnecco -5 



٢٠ 

به عنوان اکسنده استفاده کردند. واکنش  اپوکسایش سیکلوهگزن با ترشیوبوتیل هیدروژن پروکسید

کلرواتان و تولوئن انجام شد. تحقیقات ها ديحاللي سانتیگراد با درجه 70و  60اپوکسایش در دو دماي 

انجام شده نشان داد که هر سه کمپلکس سنتز شده فعالیت باالیی در اپوکسایش سیکلوهگزن از خود 

 .]60[ 6- 1شکل. دهندنشان می

  

   .]60[همکارانش سه کمپلکس سنتز شده توسط گنکو و   6-1شکل

 

هم به عنوان واکنشگر استوکیومتري (اکسنده) و هم به  )،VIهاي اکسو مولیبدن (در واقع کمپلکس

روند. همانطور که اشاره ها به کار میها، سولفیدها و آمینها، الکلعنوان کاتالیزور براي اکسایش آلکن

ها نیز ) به میزان خصلت اسیدي لوئیس آنVIهاي مولیبدن (شد فعالیت کاتالیزوري این دسته از کمپلکس

  هاي پراکسیدي ها، کنار کشیدن الکترون از اکسیژنترین نقش مولیبدن در این کمپلکسوابسته است. مهم
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