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بررسی سه روش اصالح پلیمري، مولکولی و کاتالیزوري بر سطح نانوذرات حاضر، هدف از انجام رساله :هدف

هاي فلزي سمی از آب و به عنوان حذف یونمشاهده کاربرد ترکیبات نهایی در مغناطیسی مگنتیت و

  .است کاتالیزور در سنتز مواد آلی

  

هاي استفاده از روشبا  در پژوهش حاضر، پس از اتمام فرآیندهاي سنتزي، ترکیبات:شناسی پژوهش روش

 FT-IR،1H NMR ،13C NMR ،TEM ،SEM ،Mass ،XRD،VSMاز جملهسنجی رایج طیف

،TGAشناسایی و تایید شدند .  

  

-آمینو-N-3با استفاده از مونومر جدید تیازولیدینی با نام علمی در بخش اول این کار تحقیقی:ها یافته

گرافت شده به  )آکریل آمید-اون-4-تیازولیدین-آمینو- 3-(پلی،  (ATA)آکریل آمید-اون-4-تیازولیدین

به روش پلیمریزاسیونی رادیکالی زنده (Poly(ATA)-g-MNPs)با نام اختصاري  سطح نانو ذرات مگنتیت

ATRP باشند، در دگی میشونلیت غناطیسی حاصل که داراي قابلیت کیسپس توانایی نانوذرات م .سنتز شد

ط جذب، مورد یشرا ينه سازیپس از به UV-Visibleبا روش اسپکتروسکوپی   (II)کبالتحذف کاتیون 

. شد یت جذب بررسیشینه ظرفین بییزوترمی جهت تعیدر ادامه، مطالعات سینتیکی و ا. قرار گرفت یبررس

  .قرار گرفت یجاذب مورد بررسنانوابی یت بازین قابلیهمچن

تــري متوکســی (-5-)3-)3-(E)علمــیي بــا نــام جدیــد بــاي رودانــیندر بخــش دوم کــار تحقیقــی، 

اونبـا نـام   -4-تیوکسوتیازولیدین -2-فنتیل-3-) ایلیدین-5-تیوکسوتیازولیدین-2-اوکسو-4-) پروپیل)سیلیل

دنباله سـیالنیموجود در  از طریق این ترکیب شیمیایی  اتصالسنتز شد و سپس ) TMOS-BIRD(اختصاري 

، در حـذف کـاتیون   شـونده لیـت  س، کارایی جاذب کـی سپ. به سطح نانو ذرات مگنتیت انجام شد ساختار آن

در ادامـه، مطالعـات   . قرار گرفت یط جذب، مورد بررسیشرا ينه سازیبا روش جذباتمی پس از به) II(کبالت 

ابی جـاذب  یـ ت بازیـ ن قابلیهمچنـ . شـد  یت جـذب بررسـ  یـ شـینه ظرف ین بیـی زوترمیجهت تعیسینتیکی و ا

.قرار گرفت یسی مورد بررسیمغناط

-نانوذرات مغناطیسی سنتز شده در بخش دوم، جهت بررسی قابلیـت در بخش سوم کار تحقیقی،  نهایتا



هاي کاتالیزوري هتروژن با عنصر مولیبدن کئوردینه شـد و در واکـنش اپوکسـیددار شـدن آلکـن هـا مـورد        

  . ارزیابی کاربردي قرار گرفت

  

النگمـویر را  شبه درجه دو و ایزوترم  سینتیکدر بخش اول، سینتیک و تعادل جذب به ترتیب، : گیري نتیجه

الیـه روي سـطح هتـروژن را     تـک جذب  النگمویر،پارامترهاي جذب به دست آمده از مدل ایزوترم . نشان داد

نتایج نشان داد که جاذب مغناطیسی تهیه شده یـک جـاذب ارزشـمند بـراي حـذف کاتیونهـاي       . آشکار نمود

واجـذب نشـان دادنـد کـه جـاذب       –جـذب   هـاي سـیکل . باشـد می Qe,exp =15/2از محلولهاي آبی با کبالت

  .مرتبه قابل بازیافت هستند هفتمغناطیسی براي حداقل 

-در بخش دوم،  سینتیک و تعادل جذب به ترتیب از سینتیک شبه درجه یک و ایزوترم النگمویر پیروي مـی 

-جذب فیزیکـی روي سـطح رخ مـی    پارامترهاي جذب به دست آمده از ایزوترم النگمویر نشان داد که. کنند

. باشـد هاي جذب و واجذب نشان دادند که جاذب حداقل بـراي هفـت مرتبـه قابـل بازیافـت مـی      سیکل. دهد

  .توانند به کار گرفته شوندها میهاي کبالت از پسابنانوذرات گرافت شده جهت استخراج کاتیون

سیکلواکتندر  در بخش سوم، بررسی واکنش اپوکسایش با  مشتقات اولفینی مختلف  نشان داد که ترکیب 

از گرم  میلی 5/9، مقدار درجه سانتی گراد 95،، دمايسوبسترا بهاکسیدانت 1:2، نسبت شرایط بدون حالل

به خود اختصاص می هاآلکن در مقایسه با سایر را) 97(%دقیقه،  بیشترین بازده  10کاتالیزور و مدت زمان 

  .دهد

  نانوجاذب مغناطیسی ،گرافت،، هاي فلزي،حذف یون)اکریل آمید(پلی ، :هاکلیدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4

مقدمه: فصل اول -1

  هاي مغناطیسینانو ذرهنانو فناوري و1-1

 1-100حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاسنانو فناوري به معرفی و تولید ساختارها، ابزار و موادي که 

شیمیایی رو به رو به نانو با تغییر خواص فیزیکی و با گذر از مقیاس میکرو. گرددنانومتر باشد اطالق می

ذرات  يباشد که در پی کاهش اندازهشویم که یک مورد مهم آن افزایش نسبت سطح به حجم میمی

داشتن  ذره هاي مغناطیسیعالوه برنانو.]31[دهدرا افزایش میافتد و واکنش پذیري نانو مواد اتفاق می

، کم و ارزان بودن سمیت، هاي فعال براي جذب فلزات و لیگاندهاسطح بزرگ، خواص جذب ذاتی و سایت

) آهنربا(واکنش توسط اعمال مغناطیس خارجی در انتهاينیز جداسازي آساناز امکان

1مگنتیت.برخوردارند
(Fe3O4) ،هايهنانو ذرکاربرد را در بین  بیشترینبه عنوان یکی از اکسیدهاي آهن 

و همچنین اشباعیت  ددیگر دار هايفلزاکسید بسیار کمی نسبت به  سمیتهاین نانوذر.داردمغناطیسی 

. ]86[دارندمغناطیسی باال و رفتار سوپر پارا مغناطیسی 

ساختار بلوري مگنتیت1-2

اتـم  32که در آن هر سلول واحد شـامل   می باشدمگنتیت داراي ساختار کریستالی اسپینل معکوس 

در . می باشـد nm839/0طول لبه سلول واحد برابر. قرار دارد 2اکسیژن است که در ساختار مکعبی وجوه پر

نصـف  . کننـد میهاي اکتاهدرال را اشغالمحلFe(III(هاي و نصف یون II)Fe(هاي یون بلورياین ساختار 

داشـتن انـرژي   دلیـل  هاي آهن دو ظرفیتی بهاتم. گیرنددر محل تتراهدرال قرار میFe(III(هاي دیگر یون

ایـن در حـالی   . هاي اکتاهدرال را اشـغال کننـد  دهند تا محلباال، ترجیح می (CFSE)3پایداري میدان بلور

هـاي اکتاهـدرال یاتتراهـدرال انـرژي     در صورت قرار گرفتن در هر کدام از محل  Fe(III)هاياست که یون

  .دهدمگنتیت را نشان میک سلول واحد ازی1-1شکل . پایداري میدان بلور برابر با صفر را خواهند داشت

  

________________________________________________________________________________________
1-Magnetite
2- Face Center Cubic (FCC)
3-Crystal Field Stabilization Energy



مگنتیت بلوريساختار : 1-1شکل 

  خصوصیات مغناطیسی و رنگ مگنتیت1- 1-2

رنگ . خصوصیات مغناطیسی و رنگ مشاهده شده براي آن استساختار کریستالی مگنتیت مسئول 

- ساختار کریستالی آن حاصل میدر   Fe(III)و  Fe(II)هايسیاه مگنتیت از انتقال بار بین یون

هاي در محلFe(III(و II)Fe(هاي اتم يگیري قرارخصوصیات مغناطیسی هم ناشی از نحوه.شود

هاي اکتاهدرال و هاي مربوط به محلر این حالت، اسپینچون د. می باشداکتاهدرال و تتراهدرال 

.می باشدتتراهدرال موازي نبوده و بزرگی دو نوع اسپین نیز با هم برابر ن

  

هاي سنتز مگنتیتروش2- 1-2

، امواج فراصوت، 1میکروامولسیون اکسید روشهاي مغناطیسی آهني نانوذرههاي تهیهاز جمله روش

ي سنتزي متداول به دماي روش هارسوبی در مقایسه با روش هم. باشندمی 3رسوبیو هم2تخریب گرمایی

این روش . هاي مناسب کنترل شودي سورفکتانتتواند به وسیلهي نانوذرات میپایینی نیاز دارد و اندازه

  .]37[تواند محصولی مناسب، با درصد خلوص باال ایجاد کندمی

  

  رسوبیش همور1- 2- 1-2

افزودن آمونیوم هیدروکسید،  از پس، Fe(III(و II)Fe(هاي از مخلوط نمک Fe3O4در حین ترسیب 

با Fe(OH)3و Fe(OH)2. مشاهده شوندFe3O4هاي مغناطیسی دهد تا نانوذرهدو واکنش جداگانه رخ می

سپس رسوب . شوندهاي فروس و فریک و تحت شرایط اتمسفر خنثی تشکیل مییونهیدروکسیالسیون 

  .  2-1شکلشود، تشکیل می Fe3O4هاي مغناطیسی سیاه رنگ نانوذره

Fe3+ + 3OH−→ Fe(OH)3    
Fe(OH)3 → FeOOH + H2O
Fe2+ + 2OH−→ Fe(OH)2      

2FeOOH + Fe(OH)2 → Fe3O4↓ + 2H2O  
  

  آهن اکسیدي نانوذرات تهیهواکنش هاي : 2- 1شکل

  

________________________________________________________________________________________
1-Micro-emulsion 
2-Thermal decomposition 
3-Co-precipitation

  



 اکسید در طی سنتز نانوذرات آهن pH. افتد و بازده باالیی داردواکنش ذکر شده سریع اتفاق می

محیط واکنش باید بدون . برقرار شود Fe(II) /Fe(III))2:1(باشد و نسبت مولی 8-11ي باید در محدوده

  .]37[شودتبدیل می(γ-Fe2O3)اکسیژن باشد در غیر این صورت مگنتیت به 

  حرارتیي روش تجزیه2- 2- 1-2

هاي استاتر استیلهاي آلی فلزي نظیپیش مادهها از براي سنتز نانوذرهحرارتی  يتجزیهدر روش 

;M = Fe, Mn, Ni, Cr)، (Mn+(acac))فلزي  n = 2 or 3 , acac = acetylacetonate) یاMX(cup)Xه ک

هاي در دما Fe(CO)5نظیر دار یا ترکیبات کربونیلو  (cup = N-nitrosophenylhydroxylamine)در آن 

 وها سورفاکتانت، ترکیبات آلی فلزي ،هاي آغازي شاملگرنسبتواکنشدر این روش . شودمیاستفاده باال 

زمان و دماي . باشندمیمغناطیسی  هايذرهکلیدي براي کنترل اندازه و موفولوژي نانوهاي حالل پارامتر

ي حرارتی، روش روش تجزیه. شوندواکنش نیز از عوامل تعیین کننده در سنتز نانوذرات محسوب می

شکالت این باشد و بازده باالیی دارد،اما یکی از مها میي نانوذرهمناسبی براي کنترل مورفولوژي و اندازه

بیولوژیکی هاي در زمینهرا  هاکه کاربرد آن باشدمیسنتز شده در حالل آلی  هاينانوذرهروشمحلول بودن 

  .]15[د کنمحدود می

  

  روش میکروامولسیون3- 2- 1-2

میکروامولسیون پراکندگی یکنواخت پایدار ترمودینامیکی دو مایع غیرقابل امتزاج است، که 

 .اندهاي سورفاکتانت پایدار شدهبا یک فیلم از مولکول ي بین دو فاز یک یا هر دو مایع،محدوده

ون در میکروامولسی. کنندبندي میروغن در آب و آب در روغن طبقه يها را به دو دستهمیکروامولسیون

- nm1(هاي سورفاکتانت، به صورت ریز قطراتشده با یک الیه از مولکولآب در روغن، فاز آبی فراگرفته

ي مایسل معکوس با نسبت مولی آب به سورفاکتانت اندازه. شوندهیدروکربن پراکنده میدر فاز ) 50

شکنند و در نهایت به شکل رسوب در شوند و میریزقطرات مدام کلوئیدي و منعقد می. شودتعیین می

ند از تواهایی مانند اتانول یا استون به میکروامولسیون، رسوب میبا افزودن حالل. آیندمایسل در می

  .]36[طریق فیلتراسیون یا سانتریفیوژ از مخلوط جدا گردد

  

  امواج فراصوت4- 2- 1-2

ها در زایی شامل تشکیل، رشد و فروپاشی حبابحفره. باشدي امواج فراصوت میاین روش بر پایه

ي بحرانی براي حفرات اندازهیک . شوندبا اعمال فشار منفی، حفرات ریز در مایع تشکیل می. مایع است

تواند انرژي را به در این شرایط حفره می. ایجاد شده وجود دارد که به فرکانس امواج فراصوت بستگی دارد

  .]11[طور موثري از امواج فراصوت جذب و رشد کند

  



  مگنتیتذرات سطح نانو پوشش1-3

ي آب و یـا هیدروکسـیل   هاگروه اصورت اسید لوئیس عمل کرده و بذرات مگنتیت در محیط آبی به 

هـاي  بنابراین گـروه . محیط وابسته است pHشیمی سطح ذرات مگنتیت به شدت به . کنندپیوند برقرار می

توانند با اسید یا بـاز واکـنش   هیدروکسیل جذب شده در سطح ذرات مگنتیت اجزاي فعالی هستند که می

-دهنـد، و نیـز مـی   هاي معـدنی و آلـی واکـنش مـی    هاي هیدروکسیل با دیگر آنیونهمچنین گروه. دهند

هـاي مختلـف    pHرفتـار ذرات مگنتیـت در   .ها را نیز بر روي خـود جـذب کننـد   ها یا پروتونتوانندکاتیون

  .]14[آمده است3-1شکل در محیط

  

  

  ي مختلف محیطهاpHرفتار ذرات مگنتیت در : 3- 1شکل

تمایل به  زرگو در نتیجه انرژي سطحی بسیار باال،نسبت سطح به حجم ب مگنتیت باذرات نانو

فاقد  آهن اکسیدذرات این نانوعالوه بر . شودي سطحی آنها میژکه باعث کاهش انر دارند1اي شدنکلوخه

شوند که در نهایت هوا اکسید می مجاورتپوشش، داراي فعالیت شیمیایی زیادي بوده و به آسانی در 

بنابراین فراهم کردن پوشش سطحی مناسب . شودمنجر به کاهش خصلت مغناطیسی و پراکندگی آنها می

.ذرات بسیار مهم استي این نانوو روشهاي حفاظت سطحی موثر آنها به منظور حفظ پایدار

این . هاي مغناطیسی توسعه یافته استدهی براي حفظ پایداري نانو ذرههاي پوششبرخی روش

پوشش . دهی غیرآلی تقسیم بندي نموددهی آلی و پوششها را می توان به دو دسته کلی پوششروش

اکسیدهاي فلزي از جمله پوشش هاي معدنی کربن و . ها می شوندسورفکتانتپلیمرها و هاي آلی شامل 

  .]56, 55, 15[هاي محافظت سطحی ارائه خواهند شد در ادامه نمونه هایی از این روش.می باشند

  محافظت با پلیمر1- 1-3

  رفتار پراکندگی نانوذرات بدون پوشش و با پوشش پلیمري در یک ماتریس پلیمري در شکل 

شود نانوذرات پوشش داده شده با دیده می b4-1همان طوري که در شکل . نشان داده شده است 1-4

توانند در معموال مونومرها وزن مولکولی پایینی دارند و می. اندپلیمر در ماتریس پلیمر تجمع پیدا نکرده

بدین ترتیب . ندمی کنکنش برهم ها هاي فعال در سطح آنفضاي بین نانوذرات نفوذ کنند و با سایت

. شوندشود و ذرات از یکدیگر جدا میهاي درشت مولکول پر میاي نانو ذرات با زنجیرهفضاي درون شبکه

________________________________________________________________________________________
1-Agglomeration



کننده و ماتریس ي پرامتزاج پذیري ماده برايشود که می 1همچنین با این روش سطح نانوذرات آب گریز

  . ]24[باشد حائز اهمیت می

  

  
  

جدایی ذرات به دلیل پیوند پلیمر) bتجمع نانوذرات در مورد نانو ذرات بدون پوشش  ) a: 4- 1شکل

  

ذرات، پلیمریزاسـیون رادیکـالی و    هاي گوناگون پلیمریزاسیون براي اصالح سـطح نـانو  با وجود روش

استفاده از پلیمر به عنوان عوامل حفاظتی، وابسـته بـه   . باشندمیها ترین گزینهمریزاسیون یونی مناسبپلی

گریز و پایدار شیمیایی مـورد نیـاز باشـد پلـی     مثال اگر یک سطح آب. است مورد استفاده از نانوذراتهدف 

هاي سـازگار  حفاظت نانوذرات مگنتیت با هدف دارورسانی از پلیمربراي . یرن یک گزینه مناسب استااست

  .]70[شود که خاصیت آبدوستی نیز دارند استفاده می..... کی مانند پلی اتیلن گلیکول ویبا محیط بیولوژ

  :پلیمر وجود دارددر حالت کلی دو روش براي اصالح سطح نانوذرات با یک پوشش 

  .3پیوند از سطح روش :بو 2روش پیوند به سطح :الف

یک پلیمر از پیش سنتز شده با یک گروه انتهایی مناسب از طریق یک واکنش پیوند به سطحدر روش

در مقابـل در روش  . شـود خاص بین گروه انتهایی و عامل اتصال دهنده به نانوذرات مغناطیسی متصل مـی 

هاي گرمایی یـا  هاي اتصال به نانوذرات مغناطیسی از طریق فرایندهاي پلیمر، از محلزنجیر پیوند از سطح

بـه  پیوند از سـطح در مقایسه این دو روش باید گفت که روش . کنندفتوشیمیایی شروع به رشد کردن می

بـا   دلیل توانایی تنطیم ضخامت پوسته پلیمري با کنترل شرایط سنتز پلیمر، امکـان دسـتیابی بـه پلیمـر    

  .]34, 1[شوددانسیته گرافت باال به سطح مورد نظر ترجیح داده می

، روش پلیمریزاسیون پیوند از سطحهاي مناسب براي اصالح سطح نانوذرات به روش یکی از روش

به دلیل نوع مراکز در حال انتشار، با  معمولی سیستم هاي پلیمریزاسیون رادیکالی. رادیکالی زنده است

، هااین روشپایان دو مولکولی و واکنش هاي انتقال زنجیر در . واکنش هاي شکستن زنجیر همراه هستند

پایان دو  4اما در پلیمریزاسیون رادیکالی زنده. کنندطول عمر رادیکال هاي مرحله انتشار را محدود می

________________________________________________________________________________________
2-Hydrophobic  
2-Grafting to
3-Grafting from
3- Living Radical Polymerisation



افزایش  ،لیمرهاي در حال انتشار از طریق استفاده از گونه خاموشو طول عمر پیابد میمولکولی کاهش 

شرایط آزمایشگاهی آسان، تنوع در : پلیمریزاسیون رادیکالی زنده به دلیل داشتن مزایایی از قبیل.ابدیمی

  .هستندمونومرهاي قابل استفاده، تهیه پلیمرهایی با توزیع وزن مولکولی پایین بسیار مورد توجه 

و همکاران نانوذرات مغناطیس آهن را با الیه هاي پلیمري آبدوست پوشش دادند تا پایداري  1هریس

اي آّبدوست براي این هدف، کوپلیمرهاي دسته. هاي آبی ممکن گرددو حاللیت این ذرات در محیط

هاي کربوکسیلیک اسید متصل در بخش ، با غلظت هاي کنترل شده از گروهمتشکل از سه نوع مونومر

- پس از فرایند پوشش. سنتز شدند5-1شکل مطابق اي پلی اورتان مرکزي و پلی اتیلن اکسید انتهاییه

 هاي اتصال کربوکسیلیک اسید بر روي پلیمر با تعداد سایت هاي فعالتعداد سایتي مقایسهدهی، 

سطح  ي پلیمر بر رويمحاسبه شده در سطح نانوذرات، به عنوان تاییدي بر اتصال موفق و چندگانه

.]21[گزارش شدند 
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  بررسی پوشش با کوپلیمر ها: 5-1شکل 

  محافظت با سورفکتانت2- 1-3

کاهش  فرایند ي اولئیک اسید به عنوان سورفکتانت را بر رويتاثیر تک الیه ،و همکاران 2آییاپپان

ها نانوذرات مگنتیت را در آنبراي این هدف، . خال بررسی کردندگرمادهیهوازي و نانوذرات مگنتیت تحت 

 ،در شرایط هوازي. رسوبی تهیه کردندي همحالت سورفکتانت پوشیده و بدون پوشش با تکنیک ساده

اما در حالت خال، محصوالت و شرایط  دو محصول سنتزي مشاهده نشد در روند کاهش تفاوت چندانی

هاي موجود در اولئیک اسید و اکسیژنهاي سطحی کنش بین گروهبرهم .6- 1شکل ،واکنش متفاوت بودند

________________________________________________________________________________________
1-Harris
2-Ayyappan



ساختار نانوذرات مگنتیت به عنوان دلیلی بر تضعیف پیوندها در محصوالت سورفکتانت پوشیده و کاهش 

  .  ]3[انرژي فعالسازي الزم در فرایند کاهش این ذرات گزارش شده است

  

  

  بر فرایند کاهش نانوذراتبا سورفکتانت  دهیپوشش تاثیر بررسی: 6-1شکل 

  

  محافظت با مشتقات کربن3- 1-3

پوسته طی یک سنتز -هاي مگنتیت با پوشش کربنی را با ساختار هستهو همکاران نانوحلقه 1وو

- هاي مایکروویو در فرکانسها، کاربري خوبی به عنوان جاذباین نانوحلقه. هیدروترمال ساده تهیه کردند

ه عنوان عامل کاهنده، منبع پوشش کربنی ز بکلوگدر این روش سنتزي، . هاي پایین از خود نشان دادند

ي کربنی توان محتواي الیهدر این روش، با تغییر نسبت گلوکز به آغازگر می. باشدذرات مگنتیت میبراي 

  .]87[7-1جذبی محصوالت را تنظیم نمود، شکل هاي مغناطیسی وو ویژگی

  

________________________________________________________________________________________
1-Wu



  

هاي مگنتیت با پوشش کربنیسنتز نانوحلقه: 7- 1شکل

  محافظت با اکسید فلزي4- 1-3

براساس . و همکاران از آلومینیوم اکسید جهت محافظت از نانوذرات مگنتیت استفاده کردند 1سان

کند و هم باعث گزارش این گروه، این پوشش هم از حل شدن نانوذرات در محیط اسیدي جلوگیري می

در ادامه . شودها میافزایش کاربري این ذرات، بدون کاهش خاصیت منحصر به فرد مغناطیسی در آن

تري دهی شده با سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات اصالح شدند و در استخراج ترکیب ذرات پوشش

حد تشخیص و حد کمی . کاربرد باالیی از خود نشان دادند8-1شکل مطابق آبی هاياز نمونه 2متوپریم

م بر لیتر میکروگر 24/0و 09/0نانوذرات پوشیده با اکسید فلزي در این روش کاربردي، به ترتیب معادل 

  .]80[بودند 

  

  

________________________________________________________________________________________
1-Sun
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  دهی با آلومینیوم اکسید و بررسی کاربرديپوشش: 8-1شکل 

  

آنها . دهی و محافظت از نانوذرات استفاده کردندمتخلخل براي پوشش يو همکاران از سیلیکا 1یانگ

محصوالت نهایی براي . روش هاي مختلف را براي قراردادن الیه هاي سلیکا بر روي سطح به کار بردند

مکانیسم هاي مختلف جهت آزادسازي در این پژوهش . کاربردهاي دارورسانی مورد ارزیابی قرار گرفتند

 9-1شکل مطابق  کاهشی، تابش نوري و دما-، پتانسیل اکسایشpHاز جمله تغییر دارو در محل معین 

  .]89[ه و گزارش شدند مورد بررسی قرار گرفت

  

  

  

  

  سیلیکابا دهی پوششروش هاي مختلف : 9-1شکل 

  

  )ATRP(رادیکالی انتقال اتم پلیمریزاسیون 1-4

تولیـد  . استپلیمریزاسیون رادیکالی زنده هاییکی از روش )ATRP(پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم

مـی  گیـرد،  روش از طریق یک هالید آلی که تحت واکنش برگشت پذیر ردوکس قرار مـی این رادیکال در 

________________________________________________________________________________________
1-Yang



مکانیسم فراینـد بـه شـرح    . شودفلز واسطه مانند هالید مس کاتالیز می این واکنش با ترکیبی شامل. باشد

  .]54[آمده است10-1شکل زیر، 
  

L :
لیگاند کمپلکس دهنده با نمک هاي 

مس

ka:
ثابت سرعت فعالسازي

kd:
ثابت سرعت غیر فعالسازي

R. رادیکال فعال

CuBr2(L): رادیکال فلزي پایدار

  

  ATRPمکانیسم پلیمریزاسیون : 10-1شکل 

  نیـاز بـه غلظـت کـم آغـازگر کـه سـریع  هـم تشـکیل شـود،           ،موفـق  ATRPبراي اجراي واکـنش  

به طوریکه همه گونه هاي در حال انتشار به طور همزمـان رشـد کننـد و در نتیجـه پلیمـري بـا       . می باشد

 ،غیر فعالسازي برگشت پذیر سریع رادیکال هاي در حـال انتشـار  . توزیع جرم مولکولی باریک به دست آید

مـی  اي زنـده نیـاز   جهت پایین نگه داشتن غلظت هاي رادیکالی و کم کردن پایان دو مولکولی در پلیمرهـ 

تهیه پلیمرهایی با توزیع وزن ملکولی پایین تنها یکی از این مزیـت  . هاي فراوانی دارداین روش مزیت.باشد

اي از مونومرها و تشکیل کوپلیمرهـاي  یکی دیگر از مزایاي این روش استفاده از طیف گسترده. باشدمیها 

از جملـه مونومرهـاي پرکـاربرد در ایـن روش، آکریـل آمیـدها        .]42[اي با قطبیـت متفـاوت اسـت   دسته

پلی آکریل آمیـد را بـر روي سـطح پلـی      ATRPبا استفاده از روش  و همکاران 1سونمز .]88, 23[هستند

بررسـی  .]77[استایرن داراي اتصاالت عرضی قرار دادند و به عنوان رزین جداسازي یون جیوه به کار بردند 

هاي انجام شده توسط این گروه بر روي سرعت فرایند جذب با استفاده از محلـول حـاوي یـون جیـوه بـا      

یون ها به سطح پلیمر گرافت شده و تبعیـت از  ي سرعت باالي اتصال این ،نشان دهندهppm7/211غلظت 

  .می باشند 987/0ي دوم با ضریب همبستگی قانون سرعت درجه

  

  دار شدهعاملFe3O4کاربردهاي نانوذرات مغناطیسی 1-5

جاذب : کاربردهاي زیادي دارند که مهم ترین آنها شاملدار شده عاملFe3O4نانوذرات مغناطیسی 

هاي آبی، حامل در دارورسانی هدفمند، کاتالیزورهتروژن قابل طحذف کننده فلزات سنگین از محی

.اندباشند که در زیر به ترتیب و به طور مشروح بحث شدهمیبازیافت

________________________________________________________________________________________
1-Sonmez



  دار شده جهت حذف یون هاي فلزيعاملFe3O4استفاده از نانوذرات 1- 1-5

و برداري از معدن هاي مختلف، کودهاي شیمیایی مورد استفاده در کشـاورزي  امروزه، فعالیت و بهره

هاي فلزي سنگین و سمی به محـیط زیسـت   کاتیونهاي صنعتی گوناگون منجر به ورود روز افزون فعالیت

اگرچـه بعضـی   . ]53[شـوند می انسانو از طریق زنجیره غذایی وارد بدن  ها در آبمحلولنداین یون.شوندمی

فلزات سنگین در مقادیر غلظتی پایین از نظر متابولیکی مورد نیاز بدن هستند اما، مقدار زیاد آنها سـمی و  

  .]28[د شونها میو بیماري هااي از اختاللو موجبگستره می باشدزا سرطان

هاي آبی استفاده شـده  ي مختلفی جهت حذف فلزات سنگین و خطرناك از محیطروش هاتاکنون از 

تعـویض   ،]47[هاي جداسازي با غشا ، تکنیک]66[دهی هاي رسوبروش: ها شاملاست که مهم ترین آن

  . باشندمی ]62[هاواستفاده از جاذب ]12[یون 

ن مزایـایی از جملـه   هاي جذب جهت تصفیه آب و فاضالب به جهـت داشـت  طی دهه گذشته تکنیک

واجـذب بـه طریـق سـاده     -سازگاربودن با محیط زیست و داشتن پتانسیل جذب ،کارایی باالتر، ارزان بودن

جـاذب  نانوهاي ذکر شده درمورد تکنیک جذب، بر تمام مزیتافزون . ]18[اندبیشتر مورد توجه قرار گرفته

، با استفاده از آهنربا یا اعمـال میـدان مغناطیسـی بـه طـور آسـان و       دار شدهعاملFe3O4مغناطیسی  هاي

ي مبتنـی بـر   روش هـا نسبت به سـایر   ،شوند که منجر به کاهش هزینه و زمانها جدا میسریع از محلول

هاي فلزي سـنگین  که جهت حذف کاتیون، دار شدهعاملFe3O4مغناطیسی ذرات نانو. )25(شوندجذب می

در زیر به چند مثال در همین  .باشندهاي پلیمري مختلف میها یا زنجیرهشوند، شامل مولکولاستفاده می

  . ارتباط اشاره می کنیم

، مولکول دیتیزون را بر روي سطح نـانوذرات اکسـید آهـن سـایلیله قـرار داده و از      و همکاران 1چنگ

ب بدست آمده جهت استخراج مقادیر ناچیز از یون هاي کروم، مس، سرب و روي موجود در نمونـه  نانوجاذ

در شرایط بهینه، حدود تشـخیص ایـن روش جداسـازي بـه     .11-1شکل، ]10[هاي زیستی استفاده نمودند

  .نانوگرم بر لیتر گزارش شده اند 8و  62، 11، 35با مقادیر ترتیب براي یون هاي کروم، مس، سرب و روي 

  
  

  عامل دار کردن سطح نانوذرات اکسید آهن با مولکول هاي دیتیزون: 11- 1شکل

________________________________________________________________________________________
1. Cheng



  

انجـام داده  و  12-1و همکاران پلیمریزاسیون را بر روي سطح نانوذرات مگنتیت مطابق شـکل   1شن

 .]69[سپس توسط مولکولهاي آمینی، محصول را جهت جداسازي یونهـاي کـروم و مـس اصـالح نمودنـد     

بررسی هاي ایزوترمی این گروه نشان داد که ظرفیت جذب یون هاي مذکور با تعداد گروه هـاي آمینـی و   

.درصد نیتروژن موجوددر سطح نانوذرات رابطه ي مستقیم دارد

  
  اصالح سطح نانوذرات پوشیده با پلیمر توسط مولکول هاي آمین دار: 12- 1شکل

-1را بر روي سطح نانوذرات مگنتیت مطـابق شـکل    EDTAهاي حاوي مولکول و همکاران2دوپونت

ظرفیـت بـاالي جـذب   . ]13[و در جداسازي یونهاي نادر در حالت محلـول بررسـی کردنـد    قرار دادند  13

و مسـاحت  ) نـانومتر  10-20(این نانوذرات مربوط به قطر کوچـک ذرات  )میلی گرم بر گرم 400تا  100(

  ).مترمربع بر گرم 85-140(باالي آنهاست 

  
  EDTAجداسازي یون هاي نادر با مولکول هاي حاوي : 13- 1شکل

________________________________________________________________________________________
1. Shen
2.Dupont



در نانوکامپوزیت سنتزشده توسط معصومی و همکاران، نانوذرات مگنتیت عامل دار شده با گروه هاي 

توانایی . میشونددیده 14-1آمینی در کنار کوپلیمري از متیل متاکریالت و مالئیک انیدرید مطابق شکل 

ازي مجموع جذب یونهاي مختلف از جمله روي، کروم، مس و کبالت توسط این محصول پس از بهینه س

این  مطالعات سنتیکی و ایزوترمی بر رويبراساس . عوامل موثر بر فرایند جذب بررسی شده است

دوم و مدل جذبی النگمویر در تطابق با فرایند  ي قانون سرعت شبه درجه نانوکامپوزیت مغناطیسی،

بیشینهمقادیر ظرفیت  به ترتیب براي یون هاي کبالت، کروم، روي و کادمیوم .]41[جذب معرفی شده اند

  . میلی گرم بر گرم گزارش شده اند 11/111و  89/109، 91/90، 09/90ي جذب معادل 
  

  
  سنتز نانوکامپوزیت کوپلیمري: 14- 1شکل

و همکاران نانوکامپوزیت مغناطیسی خود را با استفاده از یک ترکیب نفتال ایمیدي داراي  1کیو

محصول نهایی آنها توانایی خوبی در جداسازي یون . سنتز کردند15-1خاصیت فلوئورسنت مطابق شکل 

میلی گرم از این نانوجاذب  3در تعادل حاصل از فرایند جذب، مقدار . ]61[هاي مس از خود نشان داد 

میلی گرم بر لیتر  5/1با غلظت  محلول میلی لیتر 10، یون هاي مس را از%80با کارایی باالي می تواند 

.جذب نماید

  

________________________________________________________________________________________
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  پوسته- سنتز نانوکامپوزیت هسته: 15- 1شکل

  

و واکـنش سایلیالسـیون، آغـازگر    ) Fe3O4(پس از سـنتز نـانو ذرات آهـن اکسـید     و همکاران  1وآنی

سپس گرافت پلیمر گالیسیدیل متاکریالت به سطح نانو ذرات بـا  . کردندمتصل سطح به را ATRPواکنش 

کـاتیون  لیتشـدن بـا   پلیمر گرافت شده براي کیسازي فعالهت ج. انجام شد ATRPروش پلیمریزاسیونی 

گیـري میـزان کـاتیون    انـدازه .واکنش بازگشایی حلقه اپوکسید با دي اتیلن تري آمین انجام شـد ،)II(مس

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان دادنـد کـه       .16-1شـکل  ، ]90[انجـام شـد   ICP-OES2)(جذب نشده با روش 

ظرفیت . می باشند) nm10(و قطر متوسط ) emu/g9/41(مذکور، کروي شکل با اشباعیت مغناطیسی باال 

  .گزارش شده استmg/g 3/83، مقداربراساس مدل النگمویر جذب بیشینه براي یون هاي مس
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Abstract:

Research Aim:
In this project, we report synthesis and characterization of a new acrylamide-based 
monomer containing rhodanine moiety, N-3-amino-thiazolidine-4-one-acrylamide (ATA). 
Poly(ATA)-grafted magnetite nanoparticles were prepared using surface-initiated atom 
transfer radical polymerization (SI-ATRP) of the monomer on Fe3O4 nanoparticles.The 
synthesis of a new silylating compound containing a birhodanine moiety, 
i.e.[(E)-5-(3-(3-(trimethoxysilyl)propyl)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-5-ylidene)-3-phenethyl-
2-thioxothiazolidin-4-one] (TMOS-BIRD) have been reported.(TMOS-BIRD) has been 
synthesized and used for silylation of magnetite nanoparticles (MNPs). A magnetically 
supported Mo(VI) catalyst was then prepared by deposition of dichlorobis-
(dimethylformamide)dioxomolybdenum (MoO2Cl2(dmf)2) on MNP@BIRD.

Research Method:
The nanoparticles were characterized by FT-IR analysis, scanning electron microscopy 
(SEM), X-ray diffraction (XRD), and vibrating sample magnetometry (VSM).NMR 
spectra were obtained on Bruker Avance 250 MHz and 400 MHz spectrophotometers. 
Mass spectrum of BIDP was recorded on an Agilent GC-Mass 5977A Series MSD. The 
FT-IR (KBr) spectra were recorded on a PerkinElmer RXI spectrophotometer (2 w/w% in 
KBr, resolution 4 cm-1, scan no. 6). TGA-DTA curves of the powdered samples were 
obtained on a Linseis STA PT 1000. Elemental analyses of the samples were performed on 
an Elementar CHN-O-Rapid FOSS instrument. XRD measurements were done on a 
diffractometer (Philips, X-Pro) at room temperature. The instrument was equipped with an 
X-ray radiation source using Cu Kα (λ= 0.15406 nm). The diffractograms were obtained in 
2 range of 10–80° with scanning rate 1°/min. The SEM images were recorded on a LEO 
1430VP instrument.The TEM images of samples were obtained by using a transmission 
electron microscope (Philips CM30) with an acceleration voltage of 80 kV. Vibrating 
sample magnetometer with a maximum magnetic field of 10 kOe (VSM, Maghnatis 
Daghigh Kavir Co., Iran) was used for magnetization measurements at room temperature. 
Dispersing of the nanoparticles was done in a Parsonic 7500S ultrasonic bath (PARS 
NAHAND ENGG. Co., Iran).UV-Vis measurements were carried out on a Cecil CE 1021 
spectrometer at λmax= 530 nm. The pHs of the solutions were adjusted electrochemically 
using a pH meter (Metrohm).

Findings:



The amount of the grafted polymer was 209 mg/g, as calculated from thermo gravimetric 
analysis (TGA) experiment. The capability of poly(ATA)-g-MNPs to remove Co(II) 
cationswas shown under optimal conditions of contact time, pH, adsorbent dosage and 
initial Co(II) concentration. About 86% of the Co(II) cations were removed over seven
min.Based on thermogravimetric analysis (TGA), the birhodanine content of the prepared 
nano-particles (NPs) was obtained as 48 mgg-1.The capability of MNP@BIRD for removal 
of Co(II) ions was shown after optimizing of adsorption conditions.Transmission electron 
microscopy (TEM) images clearly showed the shell formation of approximately 9.1 nm 
around MNPs with 20-30 nm diameter. Based on thermogravimetric analysis (TGA), the 
loaded amount of the catalyst was obtained as 77.3 mg g-1.Cyclooctene was used as a 
model substrate to optimize the reaction conditions, and the prepared magnetically 
retrievable catalyst was then used for epoxidation of various alkenes by t-butyl 
hydroperoxide (TBHP) as oxidant under solvent-free condition. The catalyst showed 
indicated excellent conversion (~97%), good turn over frequency (~383 h-1), and a short 
reaction time (10 min) at 95°C for epoxidation of cyclooctene.

Conclusion:
Based on the obtained results, poly(ATA)-g-MNPs are stable and reusable and could be 
potentially applied to water treatments in efficient and fast removal of Co(II) 
cations.MNP@BIRD NPs are stable, reusable and can be efficiently used in water and 
wastewater treatment processes and A highly efficient and magnetically retrievable 
supported Mo(VI) catalyst was synthesized and characterized which was successfully used 
to epoxide reaction of alkenes.

Keywords:ATRP,Birhodanine, Catalysis,Epoxidation,Magnetic adsorbent, 
Poly(acrylamide), Removal of metal ions.
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