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  آلدهیدنیترو سالیسیل -5، ، قابل بازیابیشرایط بدون حالل دوستدار محیط زیست،اپوکسایش، : هادواژهیکل



 أ

  فهرست مطالب

  صفحه                                                      عنوان مطالب

  

                                                                     اول فصل                                                                

  2  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ مقدمه -1-1

  3  ............................................ ................................ ................................ ................................ ................................   دهایاپوکس -1-2

  3  .................................. ................................ ................................ ................................   آن از هدف و فناوري نانو ي نهیشیپ -1-3

  4  ............................................... ................................ ................................ ................................ ................................   باز فیش -1-4

  5  .......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   هاستیکاتال -1-5

  5  .............................................................. ................................ ................................ ................................   همگن زوریکاتال -1-5-1

  5  ............................................................ ................................ ................................ ................................   ناهمگن زوریکاتال -1-5-2

 جامـد  بسـتر  بعنـوان  یآلـ  يمرهـا یپل يرو يزوریکاتـال  واسـطه  فلزات باز فیش يهاکمپلکس تیتثب -1-5-2-1

  6  ......................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   نامحلول

 هیـ ال يهاکاتیلیس و هاتیزئول شامل یآل ریغ نامحلول جامد يبسترها در زورهایکاتال یکیزیف تیتثب -1-5-2-2

  8  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يا

  9  ....................   يمزوپور يکاهایلیس سطح يرو يزوریکاتال واسطه فلزات باز فیش يهاکمپلکس  گرافت - 2-3- 1-5

  11  ............................................................. ................................ ................................ ................................   هاستینانوکاتال -1-5-3

  11  ................................................. ................................ ................................ ................................   يفلز يدهایاکس نانوذرات -1-6

  12  .......................................................... ................................ ................................ ................................ یسیمغناط ذرات نانو -1-7

  13  .................................................. ................................ ................................ ................................   آهن يدهایاکس نانوذرات -1-8

  14  .......................................................... ................................ ................................   یمغناطیس ذرات نانو سنتز يهاروش -1-8-1

  14  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   یرسوبهم روش - 1-1- 1-8

  14  ............................................... ................................ ................................ ................................   هیدروترمال سنتز - 1-2- 1-8

  15  ....................................................... ................................ ................................ ................................   ژل سل روش 3-1-8-1-

  15  ...................................................... ................................ ................................ ................................   یحرارت هیتجز - 1-4- 1-8

  16  .................................................. ................................   يزوریکاتال يندهایفرآ در آهن دیاکس یسیمغناط نانوذرات کاربرد -1-9

  18  .................................... ................................ ................................ ................................   ها نیاولف يزوریکاتال شیاپوکسا -1-10

  19  ............................................ ................................ ................................ ................................   بدنیمول يزوریکاتال خواص -1-11



 ب

  19  ...................................................................................................................................  بدنیمول ونیناسیکئورد یمیش -1-11-1

  .VI(  ...........................  Error! Bookmark not defined( بدنیمول يهاکمپلکس توسط همگن شیاپوکسا -1-12

  .VI(  ..........................  Error! Bookmark not defined( بدنیمول يهاکمپلکس توسط ناهمگن شیاپوکسا -1-13

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  (VI)بدنیمول حضور در شیاپوکسا واکنش سمیمکان -1-14

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  هادکنندهیاکس -1-15

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................................................  دهایپراکس -1-15-1

  .TBHP(  ...............................  Error! Bookmark not defined(دیپراکس دروژنیه لیبوت ویترش - 1-1- 1-15

                                                                         ومد فصل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................  مورداستفاده لیوسا و مواد -2-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................  ییایمیش مواد -2-1-1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  پروژه نیا در شده استفاده يدستگاهها -2-1-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................................  زوریکاتال هیته -2-2

  .Error! Bookmark not defined  ....................  منگنز -آهن مختلط يدهایاکس یسیمغناط ذرات نانو هیته -2-2-1

  .APTES4O2MnFe(..  Error! Bookmark not defined@(یسیمغناط ذرات نانو سطح کردن عاملدار -2-2-2

ــادیا -2-2-3 ــروه جـ ــ گـ ــاز فیشـ ــا APTES@4O2MnFe يرو بـ ــتفاده بـ ــروین-5  از اسـ ــیسال تـ ــآلده لیسـ : دیـ

)NSA-@APTES/54O2MnFe(  ..................................................................  Error! Bookmark not defined.  

ــتثب -2-2-4 ــپلکس تی ــ کم ــاز فیش ــو ب ــو-اکس ــدنیمول پراکس ــر )VI(ب ــانو يرو ب ــیمغناط ذرات ن ــدار یس ــده عامل  ش

)2MoO(O)-NSA-@APTES/54O2MnFe(  ..........................................  Error! Bookmark not defined.  

 نیاولفـ  شیاپوکسـا  يبرا 2MoO(O)-NSA-@APTES/54O2MnFe زورهتروژنی،کاتاليزوریرفتارکاتال یبررس -2-3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................................................  ها

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  یکروماتوگراف دستگاه طیشرا -2-3-1

  .Error! Bookmark not defined  ............  شیاپوکسا واکنش در محصوالت و هیاول مواد يبازدار يزمانها -2-3-2

  .Error! Bookmark not defined  .......................  شیاپوکسا يزوریکاتال واکنش انجام طیشرا يساز نهیبه -2-3-3

 2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFeError! Bookmark not( هتروژن زوریکاتال یابیباز -2-3-4

defined.  

   سوم فصل  

 مخـتلط  دیاکسـ  یسـ یمغناط ذرات نانو يرو بر شده تیتثب)VI(بدنیمول پراکسو-اکسو باز فیش زورکمپلکسیکاتال هیته

  .2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe(  ....................................  Error! Bookmark not defined((آهن

  .FT-IR  .............................................................  Error! Bookmark not defined يها فیط جینتا ریتفس -3-1-1



 ج

  .VSM(  ............  Error! Bookmark not defined(یسیمغناط یارتعاش نمونه فیط از حاصل جینتا ریتفس -3-1-2

  .XRD(   ................................ .......  Error! Bookmark not defined(کسیا اشعه تفرق يها فیط یبررس -3-1-3

ــ -3-1-4 ــوژ یبررسـ ــال يمورفولـ ــروژن زوریکاتـ ــانو و  2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe(  هتـ  ذرات نـ

)4O2MnFe (از آمده بدست ریتصاو از استفاده با SEM و TEM   ...................  Bookmark not defined.Error!   

 XPS(Error! Bookmark not( کسیا اشعه یفوتوالکترون ينگار فیط از آمده دست به جینتا یبررس -3-1-5

defined.  

  .DRS(   ................................  Error! Bookmark not defined(یانعکاس بازتاب یسنج فیط جینتا ریتفس -3-1-6

 EDX(Error! Bookmark not( کسیا اشعه يانرژ کیتفک یسنج فیط از آمده بدست جینتا ریتفس -3-1-7

defined.  

  .BET(   ................................ .......  Error! Bookmark not defined(هیژو سطح مساحت تعیین نتایج تفسیر -3-1-8

 و ذره نـانو  به نسبت   2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe(هتروژن زوریکاتال یحرارت يداریپا یبررس -3-1-9

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   یسیمغناط ذره نانو يرو بر شده تیتثب باز فیش

 !2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe Error(هتروژن زوریکاتال ،يزوریکاتال رفتار مطالعه و یبررس -3-1-10

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   شیاکسا يها واکنش يبرا طیشرا يساز نهیبه -3-2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ زوریکاتال مقدار اثر یبررس -3-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   انزم اثر یبررس -3-2-2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  یستیکاتال واکنش روند يرو بر حالل اثرات یبررس -3-2-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   شیاپوکسا واکنش روند در دما ریتاث یبررس -3-2-4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   سوبسترا به دانتیاکس نسبت اثر یبررس -3-2-5

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   شیاپوکسا ندیفرآ در کنندها دیاکس انواع یبررس -3-2-6

 Error! Bookmark notواکنش طیشرا يساز نهیبه از پس مختلف يهاآلکن شیاپوکسا از حاصل جینتا -3-3

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   یکیتیکاتال شیاپوکسا ندیفرآ يشنهادیپ سمیمکان -3-4

  .TOF(   ................................ .................................  Error! Bookmark not defined (زوریکاتال ییکارا یبررس -3-5

  .Error! Bookmark not defined  ......................  ناهمگن زوریکاتال از مجدد استفاده و یابیباز تیخاص یبررس -3-6

  چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   يریگ جهینت -4-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................ ................................   ... انداز چشم -4-2

 



 د

 

 

  

  

  جداولفهرست 

  صفحه                                                      جدولعنوان شماره و 

 يمحتـو   و یجـانب  محصـوالت  بـا  همـراه  يزوریکاتـال  يواکنشها در استفاده مورد يدکنندههایاکس از يتعداد -)1-1( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................ ................................   فعال ژنیاکس

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   پروژه يانتها به تا ابتدا از شده ادهاستف مواد -)1-2( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .  ر در فرآیند اپوکسایشزویکاتال با استفاده شده مختلف يها آلکن -)2-2( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................  شیاپوکسا يهاواکنش در GC دستگاه طیشرا -)3-2( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................  محصوالت و هیاول مواد R(t(يبازدار يها زمان -)4-2( جدول

 XPS(Error! Bookmark not(کسیا اشعه یفوتوالکترون ينگار فیط طتوس یاتم زیآنال جینتا -)1-3( جدول

defined.  

  .EDX   ................................ ....................  Error! Bookmark not defined زیآنال از آمده بدست جینتا -)2-3( جدول

  .BET   ..............................................................  Error! Bookmark not defined زیآنال از حاصل جینتا -)3-3(جدول

 1:2  نسـبت  بـا  Cᵒ 95 يدمـا  در اکـتن  کلویس شیاپوکسا واکنش يبرا زمان يساز نهیبه از آمده بدست جینتا -)4-3( جدول

ـ یم 27/1 × 10-3 حضـور  در سوبسـترا  به دانتیاکس  2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe(سـت یکاتال مـول  یل

   ................................ ................................ ................................ ..................................  Error! Bookmark not defined.  

 بـا  Cᵒ 95 يدمـا  ( حالل بدون طیشرا در مختلف يهاحالل در اکتن کلویس شیاپوکسا ندیفرآ از حاصل جینتا -)5-3( جدول

ـ یم 27/1× 10 -3 حضـور  در سوبسـترا  بـه  دانتیاکسـ  1:2 نسبت NSA-@APTES/54O2MnFe-سـت یکاتال از مـول  یل

)2MoO(O(   ................................ ................................ ..........................................  Error! Bookmark not defined.  

 × 10 -3 و Cᵒ 95 يدمـا  در اکـتن  کلویسـ  شیاپوکسـا  واکـنش  در سوبسـترا  به دانتیاکس نسبت يساز نهیبه -)6-3( جدول

 MnFe2O4@APTES/5-NSA-MoO(O2)Error! Bookmark not ستیکاتال از مول یلیم 27/1

defined.  

 1:2نسـبت  و Cᵒ95 يدمـا  بـا  حـالل  بـدون  طیشـرا  در يحلقو و یخط يها آلکن شیاپوکسا از حاصل جینتا -)7-3( جدول

ـ یم 27/1 × 10-3 حضـور  در و قـه یدق 5 مدت در سوبسترا به دانتیاکس APTES/54O2MnFe@- سـت یکاتال از مـول  یل

)2MoO(O-NSA   ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  
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)2MoO(O-NSA-@APTES/54O2MnFe يدمـا  در قـه یدق 5 زمـان  مدت و حالل بدون طیشرا در شده افتیباز Cᵒ 

95   ................................ ................................ .............................................................  Error! Bookmark not defined.  
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 مقدمه -1-1

در ي هاي مونومراز پیش ماده دسته وسیعییا اصالح سنتز  اي براي، پایهزوريامروزه اکسایش کاتالی

هـا یکـی از مهمتـرین    اولفین اپوکسایش رو، از این.]1[استگرفته شده به کار  هافیبرها و پالستیکتولید 

هـا نیـاز شـدیدي بـه     سریع ایـن واکـنش  پژوهشگران براي انجام  باشد.هاي اساسی شیمیدانان میدغدغه

را برطـرف سـاخته   ي ایـن نیـاز   ودواسطه تـا حـد   هاي عناصرکمپلکس کاتالیزور احساس کردند که اخیراً

  .]2-4[است

 ي شیف باز مولیبدن به دلیل رفتارهارفته به عنوان کاتالیزور،کمپلکس هاي به کاراز میان کمپلکس

ها مورد استفاده قـرار  و الکل ها، آلکنهااز قبیل: سولفیدي اکسایش هادر بیشتر واکنش ،باالاسید لوئیسی 

ترشیو بوتیـل   ،هاي فراوانی وجود دارد که از میان آنهاننده، اکسیدکایشبراي فرآیند اکس. ]5-6[گیرندمی

) به دلیل پایداري حرارتی و همچنین دوستدار محـیط زیسـت بـودن، کـاربرد     TBHPهیدروژن پراکسید(

   .]7-9[در فرآیندهاي اپوکسایش داردفراوانی 

واکنش  انجام هایی همچون عدم بازیابی، کاهش فعالیت پس ازکاتالیزورهاي همگن به دلیل کاستی

 از طرفـی وهشگران را به فکر استفاده از کاتالیزورهاي ناهمگن سـوق داد  وجداسازي دشوار محصوالت، پژ

 داراي فعالیت کمتري نسبت به نـوع همگـن خـود    ،کاتالیزورهاي ناهمگن نیز به دلیل ناکافی بودن سطح

  .]10-11[فع شده استتکه این نقص با معرفی عرصه با نام نانو مر باشندمی

ودرچنین  هستندجداسازي  به سختی از مخلوط واکنش قابلنانومتر،  100نانوذرات با اندازه کمتر از 

را بـه فکـر    وهشـگران پژ. ایـن نقـص،    اسـت پرهزینه همچون التراسانتیریفیوژ  هايحاالتی نیاز به تکنیک

بـر روي   همگن مختلفنا تثبیت کاتالیزورهايبا  معطوف ساخت تا خاصیت مغناطیسی با ساخت نانوذرات

بـه آسـانی بـا یـک میـدان       بتواننـد  ،کمبـود سـطح کاتـالیزور   مشکل عالوه بر رفع نانو ذرات مغناطیسی، 

گام بلنـدي در جهـت شـیمی سـبز     قابل بازیافت بدست آورند و با این کار   کاتالیزور ،خارجی مغناطیسی
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  .]12-13[برداشته شده است

  1هااپوکسید -1-2

سست بودن پیوند  همچنین همپوشانی اوربیتالی ضعیف ور سه عضوي و ساختاها، به دلیل اپوکسید

ـ   پذیري باالي نسبت بهاکسیژن از واکنش –اتري کربن اي کـه  هه گونـ اترهاي معمولی برخوردار هسـتند ب

  شوند. هاي بازي نیز گسسته میحتی این ترکیبات در محیط

ماده براي تولید مواد با مصارف وان پیش، به عنهاي منحصر به فردداشتن ویژگی به دلیلاپوکسیدها 

از جملـه   کـاربرد فراوانـی دارنـد.   ي سـنتز ي هـا حدواسط واکنشگر دارویی، تولید انواع کاالهاي صنعتی و

توان به اتیلن اکسید و پروپیلن اکسید اشاره کـرد.  برد تهیه شده از فرآیند اپوکسایش، میمحصوالت پرکار

یـه اتـیلن گلیکـول و مـواد فعـال کننـده سـطح همچـون آلکیـل فنیـل           تاً براي تهعمد هااز اتیلن اکسید

پـروپیلن اکسـیدها بـه عنـوان     د. نشـو استفاده میهاي الکل اتوکسیالت اتوکسیالت غیریونی و پاك کننده

و بسیاري مواد دیگـر   هاپلی اورتانپیش ماده بسیاري از مواد صنعتی و دارویی همچون پروپیلن گلیگول، 

ق کننده فعـال بـراي اپوکسـایش    همچنین در صنعت، از استیرن اکسیدها به عنوان رقی شوند.استفاده می

  .]14-15[شوندها استفاده میرزین

 و هدف از آن نانو فناوري ي نهیشیپ -1-3

 1959مشـهورش در سـال    نطـق  در، 2منیفـا  چاردینوبل، ر يزهیي جا کوانتوم و برنده پرداز هینظر

فناوري را روشن به سمت نانو کردیرو هايجرقه نیاول "وجود دارد  اريیفضاي بس نییآن پا "تحت عنوان 

هـاي کوچـک،   ان در زمینه سـاخت مـواد در انـدازه   چه بیشتر دانشمندعنوان نمود با مطالعه هر کرد. وي

با آغاز . شویم کینزد کوانتوم ینانیاطم یهاي بلبه در هااتم یعیبه محدوده طب تینهاخواهیم توانست در 

د. معطـوف شـ   مینامیم نانو به عنوان فناوري جهات بیشتر دانشمندان به سمت آنچه که امروزتو 90دهه 

                                                
1. epoxide 

         2.Richard Feynman 
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فناوري نـانو   یمنحصربه فرد، از اهداف اصل اتیبا خصوص دیساختار جد کیبه  دنیکنترل ذرات براي رس

شان را مرتـب  که چطور خود دبگوی هااست که بشر به اتم نیهدف از فناوري نانو ا گر،ید انی. به بباشدیم

 یدر سطح اتم یماده مانند رنگ، استحکام و شکنندگ کیاز خواص  اريیکنند و چگونه رفتار کنند تا بس

  .]16[و کنترل باشد نییقابل تع

  شیف باز -1-4

گـزارش   )C=N(با تراکم ترکیبات آلی محصول ایمینـی   1براي اولین بار، هوگو شیف 1864در سال 

   .]17[شیف باز نامیده شدند کرد که به افتخار وي این ترکیبات،

 توان به کـاربرد ایـن ترکیبـات در   ن جمله میشیف بازها کاربردهاي وسیعی در صنعت دارند که ازآ

هـا،  ضد قارچ رینظ یکیولوژیضدسرطان، مواد موثر ب يداروها زورها،یکاتال مر،یپل يکنندهتیها، تثبرنگدانه

  يگانــدهاین لاوعنــبــه  هــازبا یفشــ ر،یــخادهــه در دو  ]18-19[اشــاره کــرد رهیــو غ هــايضــد بــاکتر

گـروه   فلـزات  ننـی سـطه و همچ او اتزفلـ  ونیاسینکئوردی میدر ش ار يدلینقش ک کیده، ننک 2لیتیک 

ي با فلزات عناصـر واسـطه بـا    داریپا هايکمپلکس ،یبه راحت بلغاها  گاندیل نای .]20[نداکرده اایف ،لیصا

   .]21[ندکنبازده و درصد خلوص باال ایجاد می

وع نـ و ت هیـ ته ايسـاده بـر   یدسترسـ  ج،ایـ ر يهـا لنها در حـال آاسب نم یتحالل و یترونکلا اصخو

 یمیمورد توجه ش گاندهایل ریسا از شتریب گاندهایلت از عواملی است که این ایبترک نایگسترده  يساختار

   .]22[دنباشیم ونیاسینکئورد

مثل ده سخت نده يهاتمانوع  دو هر ايراکه د زيبا یفش يگاندهایل از لحاص يزفل يهاپلکسکم

 ییایمیو ش یکیزفی اصب خولغا د،نهست شاندر ساختار ورفده نرم سولنده يهاتماو  تروژنیو ن ژنیکسا

 ايبر زوریکاتالعنوان نامتقارن به  يهازبا یفشاز ادهفستاتز و نس ننیهمچ .]23-24[دندهینشان م بیجال

  .]25[تساته فر گرامورد توجه قر بلق از شیها بشنکاع وانوا

                                                
1. Hogu Schiff                                                                                                                                       
2. Chelate                                                                                                                                              
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   1هاکاتالیست -1-5

بـا   ،گونه ایست که، باشد کهارائه کرد به این صورت میتوان یماي که از یک کاتالیست تعریف ساده

هـدف  دهـد.  سرعت رسیدن به محصوالت را افزایش مـی  و کاهش انرژي فعال سازي، تغییر مسیر واکنش

، قابلیت جداسازي و بازیابی از کامل 4باال، گزینش پذیري 3بازده و 2تشیمیدانان، تولید کاتالیستی با فعالی

را بـه دو   هـا شـیمیدانان کاتالیسـت   ر این راستا،د. ]26[مصرف انرژي کم با عمر باال است مخلوط واکنش

هـاي بعـدي بـه تفصـیل اشـاره      کنند کـه در بخـش  دسته کاتالیزورهاي همگن و ناهمگن طبقه بندي می

   خواهیم کرد.

 5تالیزور همگنکا - 1-5-1

 یکسان که اغلـب  دهنده و کاتالیزور در فاز، به دلیل قرار داشتن مواد واکنشدر کاتالیزورهاي همگن

اما مشـکل عمـده ایـن     .دهندنشان میپذیري باالي  و گزینشدرمحلول گازي یا مایع قرار دارند، فعالیت 

مـانی کـه از مقـادیر کـم     مشکل بویژه ز نوع کاتالیزورها در جداسازي آنها، پس از اتمام واکنش است. این

 دیگر معایب کاتالیزورهـاي همگـن  . از شودمحسوب میشود، خود یک چالش بزرگ ستفاده میکاتالیزور ا

  .]27[سازي محصوالت و محدودیت پایداري در دماهاي باال اشاره کردتوان به خالصمی

  6کاتالیزور ناهمگن - 1-5-2

بـا ایـن   زورها از محیط واکنش که کاتالیزورهاي همگن شیمیدانان براي رفع مشکل جداسازي کاتالی

کاتالیزور و مواد واکنش دهنـده در دو   ،مشکل مواجه بودند، رو به کاتالیزورهاي ناهمگن آوردند که درآنها

دهنـده تنهـا بـا سـطح     مـواد واکـنش   اما به دلیل این که در کاتالیزورهـاي نـاهمگن،   .فاز مجزا قرار دارند

                                                
1 . Catalysis            

2. Activity                                                                                                                                                 
3. Yeild                                                                                                                                                 
4. Selectivity                                                                                                                                         

Homogeneous                                                                                                                                           5.  
6. Heterogeneous                                                                                                                                  
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نوع همگن خود مواجه هستند. به  به دارند با کاهش فعالیت و گزینش پذیري نسبتکاتالیزور برهمکنش 

سوبسترا بـه صـورت   و  واکنشگرتوان سطوحی در نظر گرفت که عبارت دیگر، کاتالیزورهاي ناهمگن را می

بـه   تیـ و در نها شـود یمشکسته و تشکیل  ییوندهای. در آنجا پشوندیم یآن جذب سطح يموقت بر رو

   .]28[شوندیاست، محصوالت آزاد م فیضع زوریکاتال محصوالت و نیب وندیپ هنکیعلت ا

 ایـن نـوع کاتالیزورهـا،    همچون کـاهش فعالیـت و گـزینش پـذیري     یشیمیدانان براي رفع مشکالت

تـا  بـا ایـن کـار کمبـود سـطح       مطـرح کردنـد   را بر روي نانوذرات کاتالیزورهاي ناهمگن ثبیت پیشنهاد ت

-ثبیت روي نانوذرات مغناطیسی دیگر نیازي به دستگاهن مرتفع کنند که در ادامه با تکاتالیزورهاي ناهمگ

  .اشاره خواهیم کرد تفصیلهاي بعدي به که در بخش هاي پیچیده همچون سانتیریفیوژ رفع شد

-اند که به تعدادي از آنتهیه کاتالیزورهاي ناهمگن پیشنهاد دادهپژوهشگران راههاي متعددي براي 

  کنیم. ه میها اشار

 يمرهایپل يرو يزوریباز فلزات واسطه کاتال فیش يهاکمپلکس تیتثب - 1-5-2-1

  بعنوان بستر جامد نامحلول یآل

 یپل همچون یآل يمرهایاز پل ،ناهمگن يزورهایکاتال هیفلزات واسطه و ته يکمپلکسها تیجهت تثب

روش بـا   نیـ ا در اسـتفاده کـرد.  بعنـوان بسـتر    توانیم و... دیکلرا لیون یپل کول،یلیگ لنیات یپل رن،یاست

  .شودیانجام م تیو کمپلکس فلز واسطه عمل تثب یآل مریپل نیب یکوواالنس وندیپ لیتشک

  .]29[باشند دارارا  ریخواص ز دیبعنوان بستر جامد نامحلول با شده استفاده يمرهایپل

  قابل حل باشد. ریها غدر تمام حالل دیبا يمریبستر پل -1

  نییتع يبرا یمناسب ياهیباال باشد و روش تجز اریبس دیبا يمریشدن بستر پل عاملدار تیقابل -2

  در دسترس باشد. دیبا يمریعاملدار شدن بستر پل تیقابل

  کسانیبطور  دیبا یو گروه عامل ردیصورت گ یبه آسان دیبا يمریعاملدار شدن بستر پل ندیفرا -3

  گردد. عیتوز يمریبستر پل در
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  بتواند با کمپلکس گرید یو بدون انجام واکنش جانب یبه آسان دیار شده باعاملد يمریبستر پل -4

  .]29[کمپلکس در بستر انجام شود تیواکنش داده و عمل تثب يزوریکاتال

هاي فلزي فراوانی بر روي این نوع بسترهاي پلیمري تثبیت شده و به عنـوان کاتـالیزور در   کمپلکس

هاي آلیفاتیک و آروماتیـک و اکسـایش دي ان هـا مـورد     ربنها، اکسایش گزینشی هیدروکاکسایش الکل

   .]30-32[استفاده قرار گرفته است

از میان پلیمرهاي آلی به کاررفته بـه عنـوان بسـتر جامـد نـامحلول، پلـی اسـتیرن جهـت تثبیـت          

روي این بستر پلیمري بـه ایـن صـورت    تثبیت کاتالیزور بر جهت  هاي کاتالیزوري مناسب است.کمپلکس

واکـنش بـین    ) عاملـدار شـده و سـپس   Cl-2CHشود که ابتدا، پلی استیرن توسـط کلرومتیـل (  میعمل 

هاي فلزي با پلی استیرن عاملدار شده منجر به تشکیل کاتالیزوري بـا بسـتر پلیمـري نـامحلول     کمپلکس

  .شودمی

ان بسـتر  پلی استیرن به عنوبا تثبیت کمپلکس پاالدیم بر روي  2009و همکارانش در سال  1باخرد 

 2هـاي کوپلینـگ  و تهیه کاتالیزور ناهمگن، به بررسی فعالیت و گزینش پذیري این کاتـالیزور در واکـنش  

  آورده شده است. )1-1(شکل                                نحوه تهیه این کاتالیزور در .]33[اندپرداخته

 

  ]33[مراحل سنتز کاتالیزور تهیه شده توسط باخرد و همکارانش-)1-1(شکل                               

 

                                                
1. Bakherad                                                                                                                                             
2. Coupling                                                                                                                                              
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 شامل یآل ریجامد نامحلول غ يدر بسترها زورهایکاتال یکیزیف تیتثب - 1-5-2-2

  يا هیال يکاتهایلیو س تهایزئول

 سـتر مناسـب  ژه و پایداري که دارند به عنـوان ب دلیل ساختار وی به ياهیال يهاکاتیلیو س هاتیزئول

 هـا و شـوند. بـدین صـورت کـه، کاتالیزورهـا درون زئولیـت      هاي کاتـالیزوري اسـتفاده مـی   براي کمپلکس

  محبــوس برقــراري پیونــد کوواالنســی اي بــه صــورت فیزیکــی و بــدون هــیچ گونــههــاي الیــهســیلیکات

   .]34[شوندمی 

 ها راآنکرده و  ییرا شناسا هازئولیت 1756در سال  1کرونستد کیبه نام فردر يمعدن شناس سوئد

بـوده و   یخـاک  ییایو قل ییایو آبدار فلزات قل يبلور يهاکاتیلیس نویآلوم ها،تیزئول .دینام سنگ جوشان

 یو تنـاوب  يمتخلخل سه بعد شبکهکه هستند  SiO]4[4-ییهای از چهار وجه يسه بعد يها شامل شبکه

ـ  ییشناسا یمصنوع تینوع زئول 100و در حدود  یعیطب تیزئول 34تاکنون  رند.دا  نیشده است. که در ب

  .]34[اي برخوردار هستنداز اهمیت ویژه ZSM-5و  Yو Xي مصنوعی تهایآنها زئول

هـاي  هـاي واسـطه را درون حفـره   کمپلکس 3و بن تاریت 2براي اولین بار النس فورد 1970در سال 

ها به عنوان بستر مناسب براي تهیـه  نیز با مطالعه و توسعه این کار، از زئولیت 4ردند. هرونزئولیت وارد ک

  .]35[فلزات واسطه استفاده کردهاي کاتالیزورهاي ناهمگن از کمپلکس

 الیه یککه  باشندمی اکتاهدرال و هاي تتراهدرالورقه از هاییمجموعه ،ايهاي الیهسیلیکات

 الیه دو بین پائین و باال هايچهاروجهی رئوس ها،اکسیژن و گرفته قرار تتراهدرال هالی دو بین اکتاهدرال

 .شوندمی رسی هايکانی تشکیل، موجب بر روي هم ه از این نوعهستند. قرار گرفتن چندین الی مشترك

 20O8xMgx)Si-4Mx(Al(OH)4 اي با فرمول شیمیاییاز معمولترین سیلیکات هاي الیه مونتموریلونیت،

) 3/1تا 5/0بین (  ریختهمدرجه جانشینی  ،X، کاتیون تک ظرفیتی و Mدر این فرمول. باشدمی

  .]36[است

                                                
                                Cronsted .1         

        2. Lunsford                                    
        3. Ben Taarit  

4. Heron                                                                                                                                                 
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هاي و همکارانش در کار پژوهشی با تثبیت کمپلکس مس بین الیه 1پوراعتبض 2012در سال 

فاده کردند.  موفق به تهیه کاتالیزور ناهمگن شدند و در اپوکسایش سیکلواکتن ازآن است مونتموریلونیت

   .]37[دهدنشان می )2- 1(شکل  پور و همکارانش رانحوه تهیه این کاتالیزور توسط بضاعت

 

 

 ]37[پور و همکارانشنحوه تهیه کاتالیزور ناهمگن توسط بضاعت -)2- 1(شکل 

 سطح روي کاتالیزوري واسطه فلزات باز شیفهاي کمپلکس  2افتگر - 1-5-2-3

  3مزوپوري سیلیکاهاي

 دوسـال  و ندبراي اولین بار سیلیکاهاي مزوپوري توسط دانشمندان ژاپنی تهیـه شـد   1990در سال 

  بـــا نـــام 4تولیـــد ایـــن نــوع ســـیلیکاها بـــه انحصـــار شــرکت موبیـــل   1992در ســـال  نپــس از آ 

 (Mobil Crystaline Matterials)MCM تولید شده با نام  معروفترین سیلیکاهاي مزوپوري. ]38[در آمد

                                                
1. Bezaatpour                                                                                                                                        

                                                                                                                                               2. Graft        
         3. Mesoporous                                                              

   4. Mobil                                                                                                                                                  
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 در ساختار این نوع سیلیکاها منافذي با قطر د.نباشمی SBA-15و  MCM-41 ،MCM-48 اختصاري هاي

  .]39[آمورف پر شده است 2SiOنانومتر وجود دارد که دیواره این منافذ از  50- 20

 ،يمزوپور يکایلیسطوح س يرو يزوریباز فلزات واسطه کاتال فیش يهاگرافت کردن کمپلکس يبرا

گـروه  (معمـوال   یعـامل  يهـا گـروه  يکه دارا ییهاهکنند لهیلیآن با عوامل س النولیس يهاگروه دیابتدا با

 لیـ هـالو آلک  ای النیس یآلکوکس يتر لیآلک نویهستند اصالح شود معموال از آم )يدیهال لیآلک ای ینیآم

در مرحلـه بعـد    شـود یمـ  استفاده يمزوپور يکاهایلیکردن سطوح س لهیلیس يبرا النیس یآلکوکس يتر

 يکایلیسـطح سـ   يرو شده سطوح اصالح يدیهال لیآلک ای ینیآم يهاواکنش با گروه قیکمپلکس از طر

  .]40[شودیگرافت م يمزوپور

ف بـاز بـرروي سـطح    کاتالیزوري ناهمگن، ابتـدا لیگانـد شـی    در بعضی از موارد براي تهیه کمپلکس

گرافت شده سپس فلز واسطه به لیگاند گرافت شده بر روي سیلیکا اضـافه   MCM-41سیلیکاي مزوپوري 

   .]41[شودمی

براي اولین بار با تثبیـت کمـپلکس شـیف بـاز فلـزي بـر روي        1998و همکارانش در سال  1کالرك

MCM-41  ،این کار زمینه آغـاز تحقیـق    .کردند جهت اکسایش استیرن استفادهو تهیه کاتالیزور ناهمگن

مراحـل تهیـه ایـن     .]42[در سالهاي اخیر شده اسـت این نوع کاتالیزورها ها توسط براي اپوکسایش آلکن

  آورده شده است.  ) 3-1(شکل کاتالیزور توسط کالرك و همکارانش در 

                                                
1. Clark                                                                                                                                                  

  ]42[توسط کالرك و همکارانش MCM-41) بر روي VIمراحل تثبیت کمپلکس مولیبدن( - )3- 1(شکل 
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 هانانوکاتالیست -1-5-3

گـزینش   ویی بـا کـارایی   هاتولید کاتالیست به منظور اوري نانو، استفاده از این فناوريفن ا پیشرفتب

ها پلی بـین  . در واقع نانوکاتالیسته استپذیري باال با قابلیت بازیابی، توجه محققان را به خود جلب کرد

یري باالي ذش پعلی رغم کارآیی و گزین، بهتر. به عبارت شوندمحسوب میکاتالیزورهاي همگن و ناهمگن 

 روفراوانـی روبـه  لش هاي ا چابجداسازي محصوالت و بازیابی مجدد کاتالیزور  فرایندکاتالیزورهاي همگن 

حل مشکل جداسازي و بازیابی کاتالیزور، به دلیل کاهش سطح موثر کاتالیزورهاي ناهمگن با وجود است. 

در همـین راسـتا،   کـم برخـوردار هسـتند.     دهنده و کاتالیزور از کارایی و گزینش پذیريبین مواد واکنش

نشـاندن   يبـرا  يبسـتر  ،فعـال  يزوریکاتال يهاتیعنوان سا سطح بزرگ نانوذرات متخلخل را به محققان

نـاهمگن   يها بر خالف آنچه که در بسترهادر آنها نفوذ در تخلخل که کردند یهمگن معرف يزورهایکاتال

نانومتر نسبت سـطح بـه    10با قطر  ينانوذرات کرو .]43[کندیمحدود نم را واکنش کینتیوجود دارد، س

همگن  يزورهایکاتال تیتثب يمتخلخل برا يبا سطح بسترها سهیقابل مقا داشته که ییباال اریبس یحجم

  .]44-45[باشدینم

انـدازه   الترا سانتریفیوژ و موارد دیگر به دلیـل سانتریفیوژ، هاي جداسازي همچون تکنیک استفاده از

بـه عنـوان بسـتري     آهـن  استفاده از اکسیدهاي فلزي خصوصاًمقرون به صرفه نیستند. بنابراین  کم ذرات

به دلیل خاصیت مغناطیسـی ایـن    ،توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است چرا که براي کاتالیزورها

کـنش جـدا   به راحتی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی، کاتـالیزور را از محـیط وا   توانمواد می

  .]46[کرد

  هاي تهیه آنها اشاره خواد شد.در بخش بعدي به اهمیت این نانوذرات و همچنین روش

  نانوذرات اکسیدهاي فلزي - 1-6

هـاي  هاي اخیـر بـه دلیـل ویژگـی    در سال 3O2Feو  ZnO،2TiOنانوذرات اکسیدهاي فلزي از قبیل 

و  ZnOامـروزه از   انـد. خود جلب کردهدهند توجه پژوهشگران را به منحصر به فردي که از خود نشان می
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2TiO    وغیـره   هـاي خورشـیدي، مـواد پیزوالکتریـک    به دلیل گاف نوار پهنی که دارنـد در سـاخت سـلول 

هـا در فرآینـدهاي کاتـالیزوري و    آن از گیـري بهـره توان به می کنند. از کاربردهاي مهم دیگرمیاستفاده 

داشتن خواص مغناطیسی از اهمیـت   اکسیدهاي آهن به دلیل . اما نانوذرات]47[اشاره کردفتوکاتالیزوري 

در بازیـابی کاتالیزورهـا   تـوان  مـی  ،هـا آنگیري از خاصیت مغناطیسـی  با بهره فراوانی برخوردار هستند و

  .  ]48[از محیط واکنش استفاده کردوفتوکاتالیزورها 

  نانو ذرات مغناطیسی -1-7

 تهیسـیو رفردي همچون سوپرپارامغناطیس، کوئبه منحصر هايژگییو به دلیلنانو ذرات مغناطیسی 

 بسـیاري  هـاي داراي جـذابیت  آنیزتروپی مغناطیسی بـاال و  باال ريیمغناطیس پذ ین،یباال، دماي کوري پا

 و کاتالیزورهـا  اطالعـات،  سـازي ذخیـره  مغناطیسـی،  سیاالت همچون هاي وسیعیدر حوزه محققان براي

عنـوان   تواند بـه اد ذره تا حد چند نانومتر، هر ذره میعبا کاهش ابدر واقع  .]49[دارند ستیزی کاربردهاي

هـاي کمـی هسـتند و    داد حـوزه عدر نظر گرفته شود. نانو ذرات مغناطیسی داراي ت مغناطیسی حوزه کی

 کیـ نظمـی در  بـی  نامیک،یبر اساس قانون دوم ترمود ،گری. از طرف دهست ترمغناطیس شدن آنها ساده

ی خـارج  یعـ موادي که از حالـت طب  نی. بنابراابدیمی شیافزا خودي،خودبه ندیرآف کیسیستم منزوي در 

 نیـ و مغنـاطیس شـدن مثـالی در ا    دارند خود یعت طبیعیبراي برگشت به وض ديیشد لیشوند، تمامی

ندارنـد، خیلـی از    شـدن  بـراي مغنـاطیس   اديیمورد است اما چون نانو ذرات مغناطیسی نیاز به نیروي ز

 خاصـیت  چنـدانی بـراي از دسـت دادن    لیـ گیرند و پس از مغناطیس شدن تمااصله نمیی فعحالت طبی

یین عفاکتور ت نیخاصیت مغناطیسی نانو ذرات توسط چند .یت اولیه ندارندعمغناطیسی و بازگشت به وض

شـبکه، انـدازه    ستالیینقص کر رجهو د نوع ی،یآنها عبارت است از ترکیب شیمیا نیترشود که کلیديمی

، برهمکنش بـین ذره بـا   )هستند براي ذراتی که ازلحاظ ساختاري غیر همگن(و شکل آن، مورفولوژيذره 

حـدي   تـا  تـوان کننده و ذرات مجاور. با تغییر انـدازه، شـکل، ترکیـب و سـاختار نـانوذره مـی      بافت احاطه

  .]50[کرد لآنها را کنتر هیخصوصیات مغناطیسی مواد بر پا



13 

  ارتند از :انواع نانو ذرات مغناطیسی عب

  فلزات خالص از قبیل آهن، نیکل، کبالت -

  و اکسیدهاي مختلط آهن تیاکسیدهاي فلزي از قبیل مگنتیت و مگما -

  FePt, CoPt آلیاژهاي فلزي همانند -

 هـاي فلزي آهن به دلیل فراوانی و سنتز آسان کاربرد فروانی در صنعت دارنـد. در بخـش  اکسیدهاي 

  ین نوع اکسیدها خواهیم پرداخت.بعدي به تفصیل به خصوصیات ا

  آهن هايدینانوذرات اکس -1-8

ن تآهن هستند کـه بـه دلیـل داشـ     هیاز انواع نانو ذرات مغناطیسی، نانو ذرات مغناطیسی بر پا کیی

کـه هـر    بوده تلفخاکسیدهاي آهن داراي ترکیبات م. اندافتهیخاص اهمیت فراوانی  هايژگییو خواص و

  هدف استفاده از خواص قه باالترکیبات موردع ،بین ینتفاوت است. دراترکیب داراي خواص مغناطیسی م

ـ ا). ستا Mn ،Co ،Cu ،Ni شامل M که در آن( 3O2Fe ،4O3Fe ،MO3O2Fe: ند ازعبارت مغناطیسی  نی

با مواد فرو مغناطیس  سهیدهاي فري مغناطیس در مقایمغناطیس هستند. اکس 1خاصیت فري داراي مواد

دهند، امـا در برابـر اکسیداسـیون    مل مغناطیسی کمتري نشان میعالذاتاً عکس کلنیمانند آهن، کبالت و

  ايپیچیـده  نـرم و  اکسـیدهاي مغناطیسـی   ،هـا تیـ دارند. فر دارتريیپا تر بوده و خواص مغناطیسیمقاوم

 قرن کمتر از نیم لاند که در طوشده یلتشک زء اصلیجعنوان ظرفیتی بهباشند که از اکسید آهن سهمی 

مغناطیس با ساختار اسپینل همانند مگنتیت یک ماده فري 4O2MnFeنانوذره  .اندافتهیکاربردهاي فراوانی 

 Fe+3 به طوري که نصف یونهـاي   باشد.می 1به  2با نسبت  Mn+2و  Fe+3که شامل یونهاي معکوس است 

وجهـی  واضع هشـت در م Mn+2وجهی و تمام یونهاي در مواضع چهاروجهی و نصف دیگر در مواضع هشت

  هـاي در موقعیـت  Mn+2قرار دارند. بنابراین ممان مغناطیسـی کـل ناشـی از ممـان مغناطیسـی یونهـاي       

  .]51[شودوجهی ناشی میهشت 

                                                
1. Ferromagnetic                                                                                                                                     
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 یسنتز نانو ذرات مغناطیس يروشها - 1-8-1

هـاي هـم   تـوان روش ملـه مـی  جگیرد. ازانجام می تلفیخهاي مسنتز نانو ذرات مغناطیسی به روش

از نـانو ذرات   تلفـی خرا نـام بـرد. انـواع م    ییگرماسـنتز هیـدرو  و  ، میکروامولسـیون ییماگرهیرسوبی، تجز

 و 4O3Fe، 4O2CoFe ،4O2MnFe ،4O2NiFe :ملــهجاز انــدشــده ســاخته هــاشــیوه نیــمغناطیســی بــه ا

4O2MgFe .و آسان  عیرسوبی، روشی بسیار ساده است که امکان سنتز سرروش هم ا،هروش نیدر میان ا

  .]52[آوردذرات را فراهم می نانو نیا

  یرسوبروش هم - 1-8-1-1

 کاربردهاي طور گسترده برايها براي تولید نانو ذرات مغناطیسی است که بهروش نیترمله آسانجزا

شـده   داد نـانو ذرات تولیـد  عاست که ت نیرسوبی اهم ندیاصلی فرا تیشود. مزپزشکی استفاده می-ستیز

کننـد،  تنها عوامل سینتیکی رشد بلور را تنظـیم مـی   نکهیبه دلیل ا اندازه ذره عیتوز لاما کنتر ستا ادیز

ر قدرت بازي باال و د در محلولی با Mn+2و  Fe+3يهاونی تنیخبراساس در هم آم قفو محدود است. روش

هـاي مورداسـتفاده   نـانو ذرات بـه نـوع نمـک     نیاست. اندازه و شکل ا استوار دماهاي باالر د اق یدماي اتا

، pH، دمـاي واکـنش،    Mn+2و  Fe+3ونهايیهاي مولی نسبت)، لفات، نیترات، پر کلرات و غیرهسو د،یکلر(

 )هـم زدن، سـرعت واردکـردن قطـره و غیـره      سـرعت (در واکـنش   هاي درگیرپارامتر ریو سا ونییقدرت 

  در دمـاي  لحرارتـی و هیـدروترما   بیـ رخهـا ماننـد ت  روش ریاوبی نسبت به سـ رسهم روش .بستگی دارد

  .]53[اندازه ذرات است عیروش دارد، گستره وسیع توز نیکه ا ايعمده ود، اما عیبشانجام می ترينییپا 

  سنتز هیدروترمال - 1-8-1-2

و در  psi2000بـا فشـار بـاالتر از     ییوهـا الدر اتوک ایـ هاي آبی در راکتورها ها در محیطواکنش نیا

ق یـ از طر تیـ گیـري فر اصلی براي شکلگیرند. دو روش ه سانتیگراد انجام میجدر 200 از دماهاي باالتر

یدهاي فلـزي.  هیدروکسـ  لـوط خازي مسـ خنثی اییون و اکسیداس هیدرولیز ود دارد،جو لروش هیدروترما
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دو روش  نیـ گیرنـد، در بقیـه مـوارد ا   قرار می تفادهاس موردل هاي دو ظرفیتی درروش اونمک نکهیغیرازا

 نـدهاي یآتوسـط سـرعت فر   اًاساسـ  تبلـور، ندازه ذره درا لهیدروترما ندیتند. در فراشبیه به هم هس یاربس

وابسـته اسـت. در    واکنش ثابت به دماي طیها تحت شراسرعت نیشود. امی لزنی و رشد دانه کنتروانهج

    .]54[شودب کاهش اندازه ذره میجزنی بیشتر از سرعت رشد بوده و مووانهجدماهاي باالتر سرعت 

 روش سل ژل -1-8-1-3

 بـر مبنـاي   ندآیفر نیمحلولی براي ساخت نانو ذرات اکسید فلزات است. اروش  ل یکژ-سل ندآیفر

گیـرد  وار است که سل از آن شکل میتاس لکردن و چگالش مولکولی پیش ماده در محلودارهیدروکسیل

قـرار   عیمـا  کیپلیمري است که در  ایامد کلوئیدي و جاز ذرات  داری، سوسپانسیون پاسل گرید عبارت به

  دي اکسـید فلـز   عـ شـبکه سـه ب   کیاقب آن، منجر به تشکیل عآلی متغیر زاسیونیو پلیمر دارند. چگالش

گیرند، بـراي بـه دسـت    انجام می قدر دماي اتا هاواکنش نیکه اجااست. ازآن لشود که نشان دهنده ژمی

عـواملی کـه بـر روي سـینتیک،      نیمهمتـر  ري شکل، عملیات حرارتی الزم اسـت. بلو ییآوردن حالت نها

، اللحـ  شـامل  گذارنـد می اثر لشبکه و خواص ژ تاًیهاي چگالش و نهاشهاي رشد، هیدرولیز، واکنشواکن

  .]55[هستند و هم زدن pHدما، غلظت نمکهاي اولیه، 

   یحرارت هیتجز -1-8-1-4

هـاي  پـیش مـاده   بیـ رخروشهاي سنتز نانو مواد، اسـتفاده از حـرارت بـراي ت    نیاز پرکاربردتر کیی

معدنی است تحـت  -آلی که هیبرید آلی-ه طور معمول یک پیش ماده فلزيدر این روش ب موردنظر است.

شود. به طور کلی در تخریب حرارتی، ماده شرایط حرارتی معین دچار تخریب شیمیایی برگشت ناپذیر می

الً شود. از آن جهت که معمودماي مشخصی دچار تخریب در ساختار شیمیایی خود میپس از رسیدن به 

  .]56[باشدرتی پیوند شیمیایی باید شکسته شود، معموالًکل فرآیند گرماگیر میدر طول تخریب حرا

  :میحرارتی دار بیرخنوع ت دو
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  ینیسطحی آلی و در دماي پاعال با استفاده از ترکیبات ف -1

  .سطحی آلی و در دماي باال عالبدون استفاده از ترکیبات ف -2

 دهـد، مـی  دماي واکنش را کاهش نکهیوه بر ادرروش اول استفاده از ترکیبات فعال سطحی آلی عال

روش دوم ولـی در  . نـد درنیای ايکلوخه صورت	به و شده جدا هم از خوبیبه ذرات نانو که گرددمی موجب

 لنوع او .گیردهاي بسیار باال انجام میادردم ندیشود، فرآسطحی آلی استفاده نمی عالچون از ترکیبات ف

میـزان دمـا و    رایـ اسـت، ز  لکنتـر  آسانی قابل به ندیفرآ نیا. ردار استروش از اهمیت بیشتري برخو نیا

 ییهاشود. پیش مادهمی لکنتر ندآیفر عوامل، نییین اعیین نمود و با تعتوان تسطحی را می لاعترکیب ف

آغازگر عمل  لمولکو کیعنوان باشند. پیش ماده بهفلزي می -هاي آلیموالً خوشهعشوند مکه استفاده می

نانو  ای میکرو اندازهواکنش به طیکند که فرآورده هدف از آن شروع به رشد کرده و برحسب زمان و شرامی

  .]57[رسدمی

   فرآیندهاي کاتالیزوريآهن در  دیاکس یسیکاربرد نانوذرات مغناط -1-9

هـاي پیچیـده   به دستگاه سانتریفیوژ که نیاز هاي جداسازي همچونوشبا پیشرفت علم و فناوري، ر

هاي همچون جداسازي مغناطیسی کـه از یـک   د و مقرون به صرفه نیستند جاي خود را به جداسازيدارن

اي هاي ناشـی ازآن بـه طـور قابـل مالحظـه     ها وهزینهروند سالم وسبز برخوردار است و در نتیجه آلودگی

  .]58[کاهش یافته است

در ایـن نـانوذرات   ه اسـتفاده از  برا ، پژوهشگران nm50کمتر از با پیدایش نانوذرات کلوئیدي با قطر

از جملـه   .ترغیـب کـرد   ناهمگن يزورهایعنوان کاتالبه  هاي آلی صنعتیمحدوده وسیعی از انتقال دهنده

که سوزوکی و سونوگشیرا،  کربن-بنکر هاي کوپلینگتوان به واکنشکارهاي انجام شده در این زمینه می

بـر روي نـانو ذرات    ]61[ 2Cu+و همچنـین  ]Ru ]60-95+2و Pd،2+Rh+2هـاي  با نشاندن انـواع کمـپلکس  

  هـاي هیـدروژن دار کـردن بـا اسـتفاده از     تهیـه شـد و یـا بـه واکـنش      کاتالیزورهاي ناهمگن بسیار فعال

با توجه به ارزش نانوذرات مغناطیسی و همچنین  تثبیت شده بر روي ]Pt ]36-26+2و  Pd+2هايکمپلکس
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 کـردن کاتـالیزور  بر روي نانوذرات مغناطیسی و قابل بازیـابی  یتبا تثب، Ruهاي کایرال کمپلکس اقتصادي

  .]64-65[اشاره کرد

ها به دلیل ها و یا الکلتوان به اکسایش آلکنهاي مورد توجه پژوهشگران میاز پرکاربردترین واکنش

  .]66[مصرف باالي آنها به عنوان مواد اولیه در صنعت اشاره کرد

و تثبیـت آن بـر    )VI(با تهیه کمپلکسی از دي اکسـو مولیبـدن    2013و همکارش در سال  1رعیتی

پذیري این کاتالیزور در اکسیداسیون گزینش شده با سیلیکا به بررسی فعالیت وروي نانوذره آهن عاملدار 

  .]67[ها پرداختاولفین

  . آورده شده است )4-1(شکل  در توسط رعیتی و همکارشچرخه کاتالیزوري پیشنهاد شده 

 

  ]67[رعیتی و همکارشچرخه کاتالیزوري پیشنهاد شده توسط  -)4- 1(شکل 

  

بر روي نانو  ) شامل لیگاند سالنIIمس ( با تثبیت کمپلکس 2013 و همکارانش در سال 2سرداریان

کاتالیزور تهیه شده به تاثیر  يساز نهیپس از بهایشان کاتالیزور ناهمگن شدند.  موفق به تهیه ذرات آهن 

فرآینـد تهیـه و تثبیـت     )5-1(شکل پرداختند. هاي کوپلینگ کنشادر و به آنیلینهاي متصل شده گروه

  . ]68[دهدان و همکارانش را نشان میکمپلکس سالن مس را بر روي نانوذرات آهن توسط سرداری

                                                
1. Rayati                                                                                                                                                          
2. Sardarian                                                                                                                                           
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  ها نیاولف يزوریکاتال شیاپوکسا - 1-10

و هـم   یشـگاه یآزما يهمواره هم در سنتزها ،مربوطه هايدیبه اپوکس هانیاولف شینیگز شیاپوکسا

 آنهـا  که هدف ییندهایاز فرا ياریدر بس زوريیکاتال شیمورد توجه بوده است. اپوکسا یصنعت داتیتولدر

   .]69-70[تبرخوردار اس ییباال تیاست، از اهم یآلودگ جادیاز ا يریحال جلوگ نیانبوه و در ع دیتول

بنزوئیـک  همچـون متـا کلـرو پروکسـی     هایی کنندههاي گذشته اپوکسیدها در حضور اکسیدسالدر

ــدوبنزن دي اســتات)m-CPBAاســید( ــترلوکیپه میو ســد )PhIO(، ی ــیدر حــالل) NaOCl(ی ــاي آل   ه

بازده کم با اصول  بر بودن وشدند که این فرآیندها به دلیل زمان) سنتز میراردلک يهالحال صبه خصو( 

 دروژنیـ د هنـ مان میـ مال يهادیکسـ ا حضـور هـا، در شنکـ او نای يزفل ستیکاتال. نبودشیمی سبز سازگار 

 يسـتا اد در رلنـ ب یگـام  )TBHP( دیکسـ اپر دروژنیـ هیل وبوتیو ترش )2O( ژنیکس ي، د)2O2H(دیکساپر

   .]71-72[تساز بس یمیش

 ]68[) بر روي نانوذرات آهن توسط سرداریان و همکارانشII(پلکس سالن مس فرآیند تهیه و تثبیت کم - )5- 1(شکل 
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را به عنـوان   )III(و آهن) III(هاي منگنزپرفورین ،به صورت جداگانه 1988در سال  2و منیر 1تابوشی

   .]73[کاتالیزورهاي اپوکسایش معرفی کردند

ي سـر تـوان بـه   می رودیبه کار م هانیاولف ونیداسیاکس يهموژن که برا يزوریکاتال يهاستمیس از

  و 0d شیـ راآعناصـر واسـطه بـا     يهـا کمـپلکس  اشـاره کـرد.  هـا  کمپلکس ایو  يفلز يهااز نمک یعیوس

گزینشـی   شیاپوکسـا  يبرا يموثر يزورهایکاتالW(VI) و V(V)،Ti(IV) ،Mo(VI)هاي باال نظیر ظرفیت 

  .]64[اندگزارش شدهتوسط آلکیل هیدروژن پراکسیدها  هااولفین

 بدنیمولزوري یخواص کاتال -1-11

از فلـزات واسـطه همچـون مولیبـدن، تنگسـتن و کـروم در        3اسمیت 1956براي اولین بار در سال 

هـاي مولیبـدن   استفاده کرد. امروزه تعداد فراوانی از کمـپلکس  زوریبه عنوان کاتالهاي اپوکسایش، واکنش

گیرد. مولیبدن به دلیل داشتن اعداد اکسایش و استفاده قرار میسنتز شده ودر فرآیندهاي متنوعی مورد 

هـاي مولیبـدن یکـی از    همـواره کمـپلکس   ،کئوردیناسیون متنوع و تشکیل ساختارهاي تجمعـی فـراوان  

هـاي  بـه عنـوان نمونـه     Mo(VI)هـاي موضوعات خاص شیمیدانان مطرح بوده است. بسیاري از کمپلکس

  .]74[اندار گرفتهآنزیمی مولیبدن مورد مطالعه قر

  بدنیمول ونیناسیوردئک یمیش - 1-11-1

لیگاند  8تا  4توانایی کئوردینه شدن  ،(VI)تا  (II) مولیبدن به دلیل داشتن اعداد اکسایش متنوع از

، (0):توان برشـمرد عبارتنـد از  است. مهمترین اعداد اکسایشی که براي مولبیدن می ود را دارادر اطراف خ

(II) ،(III) ،(IV) ،(V)  و(VI)  . هـاي کربونیـل و   هاي اکسایش پـایین مولیبـدن معمـوالً بـا گـروه     حالت

    .]75-76[دهند که این ترکیبات در محدوده شیمی آلی فلزي قرار داردهاي آلی تشکیل پیوند میفسفین

                                                
1. Tabushi                                                                                                                                               
2. Meunier                                                                                                                                              
3. Smith                                                                                                                                                        
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Abstract: 

In this work, an eco-friendly heterogeneous with supporting Mo(VI) bidentate 
Schiff-base complex based on 5-Nitro salicylaldehyde on MnFe2O4 
nanoparticles as catalyst was synthesized and used for solvent-free 
epoxidation of cyclooctene, cyclohexane, styrene, indene, α-pinene, 1-
heptane, 1-octane, 1-dodecane and trans-stilbene, cis-cyclododecane, cis-2-
Butene-1,4-diol, limonene, and trans-trans-cis-1,5,9-cyclododecatriene under 
mild reaction conditions using tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as oxidant. 
Characterization of this catalyst was carried out with Fourier transform 
infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray powder diffraction (XRD), diffuse 
reflectance spectra (DRS), vibrating sample magnetometry (VSM), scanning 
electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), 
Brunauer-Emmett-Teller (BET) energy‐dispersive X‐ray spectroscopy (EDX)  
and  X‐ray photoelectron spectroscopy (XPS). The prepared nanocatalyst after 
optimization by gas-chromatography (GC)  showed very effective for the 
selective epoxidation of cis‐cyclooctene with 100% conversion, 100% 

selectivity and turnover frequency of  4677.16 h−1  without  the  use of 
solvents in just 5 min . The magnetic nanocatalyst was easily recovered using 
an external magnetic field and was used subsequently at least four times 
without significant decrease in conversion. 
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