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مقاله پژوهشي

تهیه و شناسایی نانوکاتالیست  ZnS-ZnFe2O4و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتقهای
بنزایمیدازولهای دو استخالفی
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چکیده :با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان کاتالیستها در بخشهای صنعت نفت ،خودرو ،داروسازی ،بسپار و صنایع غذایی ،آنها یکی از موارد

مهم پیوند میان علوم بنیادی و کاربردی با فناوریهای جدید هستند .نانوکاتالیستها در مقایسه با کاتالیستهای همگن کارایی و فعالیت بیشتری
دارند و در شرایط مالیمتری عمل میکنند .همچنین ،از گزینشپذیری باالتری برخوردارند .نانوکاتالیست مغناطیسی  ZnS-ZnFe2O4برای نخستین
بار و با استفاده از روشی ساده تهیه و با روشهای پراش پرتو ایکس ( ،)XRDتجزیه عنصری با طیفسنجی تفکیک انرژی ( ،)EDSمیکروسکوب

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو مغناطیسسنجی نمونه ارتعاشی ( )VSMشناسایی شد .برای تهیه کارآمد مشتقهای بنزایمیدازولهای

دو استخالفی از طریق تراکم اورتو-فنیلن دیآمین و آلدهیدهای متفاوت در اتانول مورداستفاده قرار گرفت .این کاتالیست ناهمگن بهراحتی جداسازی
و بازیافت و چندین بار بهکارگرفته شد .از مزایای روش گفته شده میتوان به بازده باالی فراوردهها ،زمان واکنش کوتاهتر ،استفاده از حالل دوستدار

محیطزیست اشاره کرد.

واژههای کلیدی :کاتالیست مغناطیسی ناهمگن ،کاتالیست قابل بازیافت ،شیمی سبز ،بنزایمیدازول

این حوزه را مشخص میکند .کاتالیستها موجب بهبود واکنش
شیمیایی ،افزایش سرعت واکنش ،انجام واکنش در شرایط عادی
و یا بهصورت تک مرحلهای میشوند و به این جهت از اهمیت
زیادی در صنایع متفاوت برخوردارند .کاتالیستها به دو گروه
همگن و ناهمگن تقسیم میشوند .اگرچه کاتالیستهای همگن
در مقایسه با کاتالیستهای ناهمگن کارایی و فعالیت بیشتری

مقدمه
امروزه کاتالیستها از اهمیت ویژهای برخوردارند .از مهمترین
بخشهایی که صنعت کاتالیست نقش عمدهای در آن ایفا میکند،
میتوان به صنعت نفت ،خودرو ،داروسازی ،بسپار و صنایع غذایی
اشاره کرد .درواقع کاتالیستها یکی از موارد پیوند علم و فناوری
هستند و نیازهای فناوری است که مسیر اصلی پژوهشها در
تمام شکلهای ارائهشده در این مقاله ،از مراجع مربوط ،مجوز انتشار دارند.

*عهدهدار مکاتباتmaleki@iust.ac.ir :
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متفاوتی مانند ضددیابت ،ضدقارچ ،ضدالتهاب ،ضددرد و ضد
دارند ،در شرایط مالیمتری عمل میکنند و از گزینشپذیری
هیستامین را از خود نشان میدهند [ 7تا  .]10بنابراین ،توسعه
باالتری برخوردارند .ولی استفاده صنعتی از این کاتالیستها بهطور
روشهای کارآمد برای تهیه بنزیمیدازولها یک حوزه پژوهشی
نسبی محدود بوده است که یکی از دالیل آن دشواری جداسازی و
مهم است .روشهای متفاوتی برای ساخت بنزیمیدازولها مانند
بازیابی آنهاست [ .]1برای از بین بردن مشکل جداسازی کاتالیست
تراکم 1و-2دیکتونها با -1آریل نیتریل و آمین نوع اول تحت
از محیط واکنش ،استفاده از کاتالیستهای ناهمگن پیشنهادشده
تابش مایکروویو ،واکنش  2(-Nاکسو)-آمیدها با تریفلواورو
است .با این حال ،مراکز فعال در کاتالیستهای ناهمگن بهاندازه
امپرازول ،1اسموپرازول ،2پروتونیکس ،3فمویر 4و ماندندازول 5است .افزون بر این ،آنها ویژگیهای دارویی متفاوتی مانند ضددیا
استات و تراکم بین اورتو-فنیلندیآمین با آلدهیدها در حضور
سامانههای همگن در دسترس نیستند .بنابراین ،فعالیت کاتالیست
ضدقارچ ،ضدالتهاب ،ضددرد و ضد هیستامین را از خود نشان میدهند [ 7تا  .]11بنابراین ،توسعه روشهای کارآمد برای ت
کاتالیستهای اسیدی گزارششده است .بسیاری از این روشها
بهطور معمول کاهش مییابد .درنتیجه یک سامانه کاتالیستی با
بنزیمیدازولها یک حوزه پژوهشی مهم است .روشهای متفاوتی برای ساخت بنزیمیدازولها مانند تراکم 1و-2دیکتونها با -1آ
از محیط اسیدی ،بازده پایین ،زمان طوالنی واکنش ،مشکلهای
فعالیت و گزینشپذیری سامانههای همگن و همزمان جداسازی
تراکم بین اورتو-فنیلندیآمین
فلواورو استات
ش تری
آمیدها با
واکنش N
مایکروویو،
اول تحت تابش
نانوکاتالیسنوع
نیتریل و آمین
کاتالیستو رنج
گرها و
اکسو)از -واکن
بیش2(-از حد
استفاده
جداسازی و
تها
و بازیابی آسان سامانههای ناهمگن مطلوب است.
ترکیبها
تهیهازاین
کارآمداینبرای
پیداشدهکردن
بنابراین،
برند.
یستی
حضور[2کاتال م
دارا درهستند
همانند پلی میان این دو سامانه و مزایای هر دو را
اسیدی ،بازده پایین ،زمان طوال
محیط
روشها
روشیاری از
است .بسی
گزارش
اسیدی
های
آلدهیدها
حاضر،برند.روشی
واکنشنرو،
[ .]11ازای
هستند که
تکپیدا کردن روشی کارآمد بر
بنابراین،
پژوهشرنج می
گرها ودرکاتالیست
استحد از
اهمیتبیش از
حائزاستفاده
تماسجداسازی و
مشکلهای
و  .]3نانوکاتالیستها دارای سطح مؤثر زیادیواکنش،
ظرف و ارزان برای تهیه مشتقهایی از فراورده دو استخالفی
میان واکنشگرها و کاتالیست را افزایش میدهد .این ویژگی باعث
تهیه این ترکیبها حائز اهمیت است [ .]11ازاینرو ،در پژوهش حاضر ،روشی تک ظرف و ارزان برای تهیه مشتقهایی از فراورده
بنزایمیدازول بهصورت انتخابی ارائهشده است .همانطور که در
میشود سرعت انجام واکنش با نانوکاتالیستها به کاتالیستهای
استخالفی بنزایمیدازول بهصورت انتخابی ارائهشده است .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،تهیه بنزایمیدازولها ( )3از طر
شکل  1مشاهده میشود ،تهیه بنزایمیدازولها ( )3از طریق واکنش
همگن نزدیک شود .همچنین ،مواد در مقیاس نانو ویژگیهای
(2O)2با ZnS-ZnFeبا حالل اتانول
آلدهیدهایاز نانو
(2()1و) با استفاده
آروماتیک
آمین (1
بین ازاورتوفنیلندی
تراکمی
جدیدی را نشان میدهند که در مقیاس بزرگواکنش
کاتالیست 4
آروماتیک
آلدهیدهاییآمین
بین) واورتوفنیلند
تراکمی
شود.
دیده نمی
شده است .استفاده از نانوکاتالیست  ZnFe2O4با حالل اتانول در دمای اتاق
گزارشبرد.
باال بهره
کاراییاتاق
این پدیده میتوان در ساخت کاتالیستهایی با دمای
گزارششده است.
با وجود مزایایی که نانوکاتالیستها دارند جداسازی و بازیابی آنها
از مخلوط واکنش آسان نیست .برای رفع این مشکل ،استفاده از
نانوکاتالیستهای مغناطیسی به عنوان راه حلی عملی مطرحشده
است [ .]4از طرفی تهیه در شرایط مالیم با بهکارگیری کاتالیست
استخالفی
بنزوایمیدازول
کلی تهیه
واکنشکلی
شکل11واکنش
شکل
دو استخالفی
های دو
یمیدازولهای
تهیه بنزوا
مناسب ،غیرسمی و قابل بازیافت یکی از اهداف شیمی سبز است.
بخش تجربی
ازاینرو ،کاتالیستهای مغناطیسی  ZnFe2O4به خاطر جداسازی
استفادهتجربی
آسان با میدان مغناطیسی خارجی (آهنربا) و بخش
مواد و تجهیزات
مجدد بسیار
تمام حاللها ،مواد شیمیایی و واکنشگرها از مرک ،فلوکا
تجهیزاتآن از
مشتقهای
موردتوجه قرار گرفتهاند [ 5و  .]6بنزایمیدازول ومواد و
آلدریچنمونهها
نقطه یا ذوب
حاللنها،هامواد یا
ترکیبهای هتروآروماتیک حاوی نیتروژن هستند کهتمامهسته آ
دستگاهطه ذوب نمونهها با دست
خریداری باشدند .نق
شدند ،.فلوکا
خریداری از مرک
آلدریچ واکنشگرها
شیمیایی و
 Electrothermal 9100اندازهگیری شد .طیفهای فروسرخ
برای طراحی انواع داروها استفادهشده است .به خاطر ساختار زیستی
 Electrothermal 9100اندازهگیری شد .طیفهای فروسرخ تبدیل فوریه ( )IRبا طیفسنج  Shimadzu IR-470ثبت ش
تبدیل فوریه ( )IRبا طیفسنج  Shimadzu IR-470ثبت شد.
فعال مولکول بنزایمیدازول ،بسیاری از پژوهشگران این مولکولها
طیفسنجی  1HNMRبا استفاده از طیفسنج  Bruker DRX-3001 Avanceدر  311مگاهرتز ثبت شد .ویژگی مغناطیس
طیفسنجی  HNMRبا استفاده از طیفسنج
را هدف قرار دادهاند .هسته بنزایمیدازول جزء اصلی بسیاری از
ویژگی شد.
اندازهگیری
ایران) در
مغناطیس دقیق
( Avanceشرکت
دستگاه VSM-AGFM
نانوکاتالیست با
اتاقشد.
دمایثبت
مگاهرتز
کویر300
 Brukerدر
DRX-300
پروتونیکس،3
داروهای تجاری مانند امپرازول ،1اسموپرازول،2
مغناطیسی نانوکاتالیست با دستگاه ( VSM-AGFMشرکت
فمویر4و ماندندازول 5است .افزون بر این ،آنها ویژگیهای دارویی
5. Mebendazole

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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4. Famvir

3. Protonox

2. Esomeprazole

1. Omeprazole
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Omeprazole
someprazole
rotonox
amvir
Mebendazole

ملكي و همكاران

مغناطیس دقیق کویر ایران) در دمای اتاق اندازهگیری شد.
تصاویر  FESEMبا استفاده از دستگاه Hitachi S-480
تهیه شد .تجزیه و تحلیل عنصری با استفاده آزمون طیفسنجی
تفکیک انرژی (1 )EDSو با دستگاه Numerix DXP-X10
انجام گرفت .الگوی  XRDبا دستگاه Bruker D8 Advance
ثبتشده است .همه فراوردهها با مقایسه دادههای طیفی و تحلیلی
آنها با نمونههای معتبر شناسایی شدند.
روش تهیه ZnS-ZnFe2O4

ابتدا ،نمک آهن نیترات  9آبه ( 2میلیمول 807 ،میلیگرم)
در  10میلیلیتر آب مقطر حل شد .سپس ،روی نیترات ( 1میلی
مول 297 ،میلیگرم) ،روی استات ( 1میلیمول 22 ،میلیگرم) و
تیااستامید ( 1/6میلیمول 125 ،میلیگرم) به ترتیب به محلول
استفاده از
قراراتاق با
دمای
آبی اولیه افزوده و به مدت  30دقیقه در
تصویر
گرفت.
موردبررسی
همزن مغناطیسی همزده شدند .مخلوط بهدست آمده به مدت 20
است.
دقیقه در حمام فراصوت قرار گرفت .سپس 10 ،میلیلیتر آمونیم
هیدروکسید به تدریج به این مخلوط افزوده شد که منجر به
تشکیل نانوذرههای مغناطیسی شد .واکنش به مدت  30دقیقه
دیگر تحت چرخش ادامه یافت و پس از کامل شدن واکنش،
رسوب بهدست آمده با آهنربا از مخلوط واکنش جدا و چندین بار
با آب مقطر و اتانول شسته شد .سپس ،نمونه به مدت  24ساعت
در دمای اتاق خشک شد تا کاتالیست مغناطیسی ZnS-ZnFe2O4
بهدست آید.

استفاده از میدان مغناطیسی خارجی (آهنربا) به آسانی انجام شد.
کاتالیست جداشده با اتانول شسته و برای استفاده در واکنشهای
بعدی خشک شد .در ادامه ،مخلوط واکنش با کاغذ صافی واتمن
صاف شد و رسوب بهدست آمده سه بار با اتانول شسته و به روش
تبلور مجدد ،با استفاده از اتانول خالصسازی شد .فراوردههای
بهدستآمده در دمای اتاق خشک و نقطه ذوب آنها اندازهگیری
شد که دارای تطابق با نمونه شاهد مطابق بود.
نتیجهها و بحث
نانوکاتالیست  ZnS-ZnFe2O4با استفاده از روش همرسوبی
تهیه شد و شناسایی آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل
میدانی  FESEMانجام شد .همانطور که در شکل  2نشان
داده شد ،اندازه ذرهها و ریخت نمونه  ZnS-ZnFe2O4با آزمون
شکلنمونه O
کرویتصویر
ساختارگرفت.
موردبررسی قرار
FESEM
ZnS-ZnFeیدهد و اندازه
منظمی را نشان م
ZnS-ZnFe
نمونه 2O4
2 4
ساختار کروی شکل منظمی را نشان میدهد و اندازه ذرات زیر50
نانومتر است.

روش کار عمومی تهیه -2،1استخالفی بنزایمیدازول ها ()3a-k

در یک بالن یک دهانه  10میلیلیتری ،مخلوط 1/2میلیمول
آلدهید 0/5 ،میلیمول اورتوفنیلندیآمین در حضور  6میلیگرم
از کاتالیست  ZnS-ZnFe2O4در اتانول (دو میلیلیتر) در دمای
ZnS-ZnFe
به نانوکاتالیست
مربوط به
تصویر  FESEMمربوط
شکل  22تصویر
شکل
ZnS
نانوکاتالیست -ZnFe2O4
اتاق به مدت الزم با استفاده از همزن مغناطیسی همزده شد.
طیفسنجی تفکیک انرژی ( 3)EDSبرای بررسی ترکیب
پیشرفت واکنش با سوانگاری 2الیه نازک ( )TLCبررسی و پس
براساسجامد استفاده می
عنصری نمونه
شیمیایی
انرژی ()EDS1
جداسازیتفکیک
طیفسنجی
تجزیه میشود.
جامدواستفاده
ترکیب نمونه
بررسی عنصری
برایو تجزیه
شیمیایی
کاتالیست با
از تشکیل فراورده و کامل شدن واکنش،
4
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1. Energy – dispersive spectroscopy 2. Chromatography 3. Energy – dispersive spectroscopy
 ZnS-ZnFeبه خوبی
مربوط که در شکل  3نشان دادهشده است وجود عناصر  Fe ،S ،Znو  Oدر کاتالیست 2O4

درصد اتمی و درصد وزنی این نمونه در جدول  1آورده
همچنین،
()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی
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شکل  2تصویر  FESEMمربوط به نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4
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جی تفکیک انرژی ( )EDS1برای بررسی ترکیب شیمیایی و تجزیه عنصری نمونه جامد استفاده میشود .براساس طیف

عناصر
طیف مربوط که در شکل  3نشان دادهشده است
 63و  75/1دارد که تأییدکننده وجود  ZnSو
/3 ،57
/4 ،43
/6 ،35
 ZnSبه /9
است.
شناسایی
قابل
خوبی
وجود-ZnFe
شکل  3نشان دادهشده است وجود عناصر  Fe ،S ،Znو  Oدر کاتالیست 2O4
 Fe ،S ،Znو  Oدر کاتالیست  ZnS-ZnFe2O4به خوبی قابلشناسایی
 ZnFe2O4در نمونه تهیهشده و ماهیت بلوری ماده است.
صد اتمی و درصد وزنی این نمونه در جدول  1آورده شده است.
است .همچنین ،درصد اتمی و درصد وزنی این نمونه در جدول  1آورده
میانگین اندازه دانههای بلوری با استفاده از معادله دبای
شده است.
شرر محاسبه شد .میانگین اندازه دانههای بلوری در نمونه
 ZnS-ZnFe2O4برابر با  65نانومتر تخمین زده شد .بنابراین ،با
توجه به وجود پیکهای نوکتیز و محاسبات رابطه دبای شرر نانو
بودن اندازه ذرهها اثبات میشود.

شکل
شکل 33

ZnS
نانوکاتالیست -ZnFe22OO44
طیف EDS
طیف
ZnS-ZnFe
 EDSنانوکاتالیست

ZnS-ZnFe
در کاتالیست
عناصر در
درصد عناصر
4
ZnS
-ZnFe2O2O
جدول1درصد
جدول1
کاتالیست 4

ZnS-ZnFe2O4

عناصر

سری

O

Ka

S

Ka

Fe

Ka

34/31

Zn

Ka

29/31

15/21

111

111

مجموع

درصد وزنی

درصد اتمی

23/91
5
12/49

51/71
13/22
21/75

1. Energy – dispersive spectroscopy

کارت
ZnS
استانداردنمونه
کارت XRD
مونه  ZnSمطابق باالگوی
استاندارد  2برابر با ،31/52 ،27/51 ،26/91
شاخصی در
مطابقیکباهای
 00-036پ
-1450
 00-036-1450پیکهای شاخصی در  2θبرابر با ،28/50 ،26/90
الگوی  XRDنانوذرات  ZnFe2O4مطابق با کارت استاندارد  PDF#22-1012پیکهای شاخصی در  2برابر با
 57/58 ،56/4 ،30/52دارد .الگوی  XRDنانوذرات ZnFe2O4
شاخصی
PDF#22-1012
مطابق با
 ZnS ،Xpertو نانوذرههای مغناطیسی
هایافزار
ک نرم
آمدهپی از
استانداردهای بهدست
کارتپایه داده
دارد .بر
 63 ،57/2و 75/1
پایه
بر
دارد.
75
1
و
63
،57
2
،43
5
،36
،30
6
با
برابر
2
θ
در
ZnS
-ZnFe2OO
الگوی XRD
شکل44الگوی
شکل
نانوکاتالیست 4
/
/
/
/
ZnS-ZnFe
 XRDنانوکاتالیست
ساختار بلوری مکعبی دارند .از طرفی همانطور که در شکل  4مشخص است الگوی  XRDکاتالیست
دادههای بهدست آمده از نرمافزار  ZnS ،Xpertو نانوذرههای
ساختار
هر/دو
مغناطیسی
مغناطیسی کاتالیست ساختهشده،
بررسینندهویژگی
طرفی 75/1داردبرای
وجود ZnS
که تأییدک
دارند/3.از 63و
مکعبی،57
بلوری/4 ،43
/6 ،35
/9 ،31
5 ،ZnFe
برابرOبا27/4 2
کهای شاخصی در 2
4
1
همانطور که در شکل  4مشخص است الگوی  XRDکاتالیست
مغناطیس نمونه با دستگاه  VSMو در دمای اتاق اندازهگیری
ه تهیهشده و ماهیت بلوری ماده است.
 ZnS-ZnFe2O4پیکهای شاخصی در  2θبرابر با ،30/5 ،27/4
شد که نتایج آن در شکل  5نشان دادهشده است .با دقت در
4

دانههای بلوری با استفاده از معادله دبای شرر محاسبه شد .میانگین اندازه دانههای بلوری در نمونه

1. Vibrating sample manetometerZnS-

 6نانومتر تخمین زده شد .بنابراین ،با توجه به وجود پیکهای نوکتیز و محاسبات رابطه دبای شرر نانو بودن
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

یشود.

2

8

یژگی مغناطیسی کاتالیست ساختهشده ،مغناطیس نمونه با دستگاه  VSM1و در دمای اتاق اندازهگیری شد که
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میلیمول) بهعنوان یک واکنش مدل در دمای اتاق مورد آزمایش قرار گرفت .بدون افزودن کاتالیست ،تنها مقدار کمی

از  17ساعت (جدول  1ردیف  )1تشخیص داده شد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که واکنش با استفاده از  6م
از  17ساعت (جدول  1ردیف  )1تشخیص داده شد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که واکنش با استفاده از  6میلی

در دمای اتاق ،باالترین عملکرد را انجام میدهد (جدول  1ردیف  .)4استفاده از مقدار بیشتر  ZnS-ZnFe2O4با
در دمای اتاق ،باالترین عملکرد را انجام میدهد (جدول  1ردیف  .)4استفاده از مقدار بیشتر  ZnS-ZnFe2O4باعث

ملكيبا واستفاده از حاللهای گونا
واکنش نمیشود و مقادیر کم کاتالیست باعث کاهش تولید میشود .سپس ،واکنش الگو
همكارانحاللهای گوناگون
واکنش نمیشود و مقادیر کم کاتالیست باعث کاهش تولید میشود .سپس ،واکنش الگو با استفاده از
اتانول ،دیکلرومتان ،اتیلاستات موردبررسی قرار گرفت که بهترین بازده در حالل اتانول بهدست آمد (جدول.)2
حالل(جدول.)2
دست آمد
اتانول به
بازده در
گرفت که
اتیلقرار
موردبررسی
کلرومتان ،اتیل
شکل مشاهده میشود کهاتانول،
بازده در
حاللبهترین
گرفت که
بهترینقرار
موردبررسی
استات
استات )Hو
مغناطیسی (
ویژگیدیوادارندگی
c
(جدول .)2کاتالیست در
آمدسازی مقدار
دستبهینه
جدول 1
اتانول
پسماند مغناطیسی ( )Mrصفر است .بنابراین ،کاتالیست دارای
سازی مقدار کاتالیست در
جدولبه 1بهینه
دمای اتاق
ویژگی سوپرامغناطیسی است .مقادیر اشباع مغناطیسی ()MS
بهینهاتاق
دمای
سازی مقدار کاتالیست در دمای اتاق
جدول 1
برای  ZnS-ZnFe2O4و  ZnFe2O4به ترتیب برابر با  52/9و
کاتالیست بازده
ردیف کاتالیست بازده
ردیف
(میلیگرم) ()%
 66/9است .به عبارت دیگر ،وجود  ZnSدر ساختار کاتالیست
(میلیگرم) ()%
ناچیز
1
1
ZnFe2O
باعث کاهش مقدار اشباع مغناطیسی آن در مقایسه با
ZnS
شکل  4الگوی  XRDنانوکاتالیست 4 -ZnFe2O4
ناچیز
1
1
53
2
2
شده است.
53
2
2
3
4

3
4

6
11

6

71

11

71

71
71

سازیهنوع
حاللحالل
سازی نوع
بهینه  2بهین
جدول  2جدول

جدول  2بهینهسازی نوع حالل
ردیف
ردیف

1
2
3

()b
ZnFe
ZnS-ZnFe
نمونهها
()aوو 4
ی4
ZnFe
O 2O
((b
ZnS-ZnFe
(O2O(a
های
VSMنمونه
نمودارVSM
شکل  55نمودار
2 4
2 4

4

1
2
3
4

حالل
حالل

اتانول
اتانول
متانول
متانول
دیکلرومتان
دیکلرومتان
اتیل استات
اتیل استات

مقدارحالل بازده
مقدارحالل بازده
(میلیلیتر) ()%
(میلیلیتر) ()%

2
2
2
2

2
2

2
2

73
73
75
75
57
57
67
67

شرایط واکنش 1/2 :میلیمول -4کلروبنزالدهید،
کلروبنزالدهید 0/5،میلیمول اورتو-فنیلن
-4کلروبنزالدهید،
مول
واکنش1/21/2:میلمی
شرایطواکنش:
شرایط
مول -4
یلی
 1/5میلیمول اورتو-فنیلن دیآمینZnS- ،
ZnSیگرم) ،دمای اتاق
آمین -6(،میل
ZnS-ZnFe
O
آمین،
ی
د
اورتو2-فنیلن دی
 1/5میلیمول
4
 6( ZnFe2O4میلیگرم) ،دمای اتاق
 6( ZnFe2O4میلیگرم) ،دمای اتاق

برای بهینهسازی عاملهای واکنش ،در ابتدا یک واکنش
الگو در حضور مقادیر متفاوت نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O 4
برای توسعه روش آورده شده برای این گروه از ترکیبها
(جدول  .)1فعالیت کاتالیست در
موردمطالعه قرار گرفت
7
ساختار فراورده و اثبات شرا
شناسایی
شناساییاز ترکیبها
پس این گروه
شده برای
میلیآورده
توسعه(0 /5روش
برای
شرایط
پسازوازاثبات
فراورده
مول)
دیآمین
براین
یک تراکم دو جزئی اورتو-فنیل
فعالیت و اثبات شرایط
بهینهفراورده
ساختار
شناسایی
ساختارها پس
اینازگروه از ترکیب
شدهو برای
روش آورده
توسعه
کاتالیستی با بهکارگیری آلدهیدهای گوناگون ،مشتقهای
آلدهیدهای آروماتیک ( 1 2میلیمول) بهعنوان یک واکنش
 /کاتالیستی با بهکارگیری آلدهیدهای گوناگون ،مشتقهای متنوعی از این ترکیبها تهیه شد که نتایج آن در جد
نتایج آن در جدول
شد که
نتایجتهیه
تهیهاینشدترککهیبها
متنوعی از
مشتقها
آلدهیدهای گوناگون،
آزمایشی با
مدل در دمای اتاق موردکاتالیست
جدول
آن در
اینیترکیبها
متنوعی از
کارگیریبدون افزودن
قراربهگرفت.
بنزالدهیدهای بهتری در پیشر
مانند نیترو عمکرد
الکترون
کشنده
شدهگروه
آوردهحاوی
بنزالدهیدهای
دهد که
ی
فراوردهنشان
کمیست .نتایج
کاتالیست ،تنها مقدار ا
دهد
الکترونی
نشان م
هاینتایج
است.
3
ساعت
پسیم از
بهتری در پیشرفت
مانندکهنیترو عمکرد
کشنده
گروههای
بنزالدهیدهای حاوی
دهد18که
ست.ازنتایج نشان م
ا
حاوی گروههای کشنده الکترون مانند نیترو عمکرد بهتری در
(جدول  1ردیف  )1تشخیص داده شد .نتایج بهدست آمده
پیشرفت واکنش دارند .درحالیکه با وجود گروههای الکترون
نشان میدهد که واکنش با استفاده از  6میلیگرم کاتالیست
بنزآلدهید7 ،زمان واکنش طوالنیتر میشود.
دهنده قوی در
در دمای اتاق ،باالترین عملکرد را انجام میدهد (جدول
7
تمامی نتایج با بهکار بردن آلدهیدهای متفاوت ( 1 /2میلیمول)
 1ردیف  .)4استفاده از مقدار بیشتر  ZnS-ZnFe2O4باعث
و دیآمین ( 0 /5میلی مول) و کاتالیست 6( ZnS-ZnFe2O4
افزایش تولید واکنش نمیشود و مقادیر کم کاتالیست
میلیگرم) بهدست آمد.
باعث کاهش تولید میشود .سپس ،واکنش الگو با استفاده
از حال لهای گوناگون مانند متانول ،اتانول ،د یکلرومتان،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

9
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درحالیکه با وجود گروههای الکترون دهنده قوی در بنزآلدهید ،زمان واکنش طوالنیتر میشود .تمامی نتایج با بهکار بردن
ZnS-ZnFeدویبررسی
تهیه و شناسایی نانوکاتالیست O
آلدهیدهای متفاوت ( 1/2م2 4
آمین 1/5(...میلی مول) و کاتالیست  6( ZnS-ZnFe2O4میلیگرم) بهدست آمد.
یلیمول) و
ZnS-ZnFe
جدول 3تهیه مشتقهای بنزایمیدازولهای دو استخالفی با استفاده از کاتالیست 2O4
ZnS-ZnFe
جدول 3تهیه مشتقهای بنزایمیدازولهای دو استخالفی با استفاده از کاتالیست O
4

داده

آلدهید

فراورده زمان (دقیقه)

بازده

نقطه ذوب ()°C

*

()%

2

مرجع

گزارششده

گرفتهشده

1

3a

41

71

134-133

134-132

][12

2

3b

31

74

171-167

167-166

][13

3

3c

31

77

171-167

169-167

[]14

4

3d

31

71

121-121

117-121

[]14

5

3e

45

72

144-142

141-139

[]15

6

3f

45

73

171-169

169-167

[]16

7

3g

65

74

161-159

159-157

[]17

7

3h

75

75

247-246

247-245

[]16

9

3i

75

72

245-243

242-241

[]12

11

3j

51

75

162-161

162-161

[]17

11

3k

61

79

129-127

127-126

[]14

مربوط به فراوردهای خالصسازی شده
* مربوط به فراوردهای خالص *
سازی شده
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

9
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شکل  6بررسی قابلیت بازیافت کاتالیست در تهیه

3c

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،سازوکار تراکم اورتو-فنیلن دیآمینها با ترکیبهای آلدهیدی شامل تشکیل دو پیوند
ایمینی ،آزاد شدن دو مولکول آب و تشکیل حد واسط ( )4است .پس از تشکیل ایمین در حضور کاتالیست ،با حمله
همكارانبستهشده و ترکیب ()5
حلقهوپنج عضوی
هستهدوستی درون مولکولی نیتروژن از یک پیوند ایمینی به کربن گروه ایمینی همسایهملكي
تشکیل میشود .درنهایت با خروج کاتالیست و یک هیدروژن فراورده تهیه میشود.

یکی از مزایای کاتالیستهای ناهمگن امکان جداسازی آنها
از مخلوط واکنش و استفاده مجدد آنها در واکنشهای بعدی
است .بدین منظور ما قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست را
مجدد آنها در واکنشهای
واکنش و
مخلوط
طورها از
ن آن
جداسازی
قرارامکان
ناهمگن
یکی از مزایای کاتالیستهای
استفادههشده
نشان داد
شکل 6
که در
دادیم .هما
موردمطالعه
قابلیتOاستفاده مجدد از
بعدی است  .بدین منظور ما
در شکل  6نشان دادهشده
واکنشهمانطور
قرار دادیم.
موردمطالعه
کاتالیست را
که و
جداشده
مخلوط
سادگی از
 ZnS-ZnFeبه
است،
2 4
بدون کاهش قابلتوجهی در
ل سه بار
حداقل
بدونی بعدی
واکنشها
بعدی جداشده
های واکنش
مخلوط
سادگی
توجهی در
کاهش قاب
حداقل وسهدر بار
واکنازش
است ZnS-ZnFe O ،بهدر
شکل  7سازوکار پیشنهادی برای تهیه بنزایمیدازول دو استخالفی با کاتالیست ZnS-
فراورده  3cمورداستفاده مجدد
مورداستفادهدرمجددتهیه
های 3cکاتالیستی،
فعالیتهای کاتالیستی ،درفعالی
قرار گرفت.
تهیهتفراورده
شکل  7سازوکار پیشنهادی برای تهیه بنزایمیدازول دو استخالفی با
کاتالیست ZnS-ZnFe11O
قرار گرفت.
4

2

4

2

بازده فراورده ()%

نتیجهگیری
در این کار یک روش کارآمد برای تهیه مشتقهای
بنزوایمیدازول دو استخالفی در شرایط مالیم و با استفاده از
نانوکاتالیست  ZnS-ZnFe2O4پیشنهاد شد .در طراحی کاتالیست،
سعی شد تا کاتالیستی با فعالیت و گزینشپذیری سامانههای
همگن و جداسازی همزمان و بازیابی آسان سامانههای ناهمگن
1
2
3
4
ایجاد شود .از اینرو ،نانوکاتالیست مغناطیسی ZnS-ZnFe2O4
دفعات بازیابی
تهیه 3c
بازیافت
قابلیت
در 3c
کاتالیستتهیه
کاتالیست در
بازیافت
بررسیقابلیت
شکل  66بررسی
شکل
تهیه شد که افزونبر مزایای هر دو سامانه به دلیل نانوبودن و
همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،سازوکار تراکم
افزایش سطح تماس واکنشگرها با کاتالیست ،سبب افزایش بهره
همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،سازوکار تراکم اورتو-فنیلن دیآمینها با ترکیبهای آلدهیدی شامل تشکیل دو پیوند
اورتو-فنیلن دیآمینها با ترکیبهای آلدهیدی شامل تشکیل
شود .از مزایای دیگر این کاتالیست میتوان بهصرفه
واکنش می
حضور کاتالیست ،با
تشکیلایمین
آبازو تشکیل
مولکولپس
دو )4است.
واسط (
پیوندآب و
مولکول
حد درواسط
تشکیلآزادحدشدن
ایمینی،
ایمینی ،آزاد شدن دو دو
حمله دسترس بودن واکنشگرها و قابلیت جداسازی آسان
اقتصادی ،در
حضور همسایه حلقه
گروه ایمینی
تشکیل به کربن
پیوند ایمینی
( )4نیتروژن
هستهدوستی درون مولکولی
ترکیبن()5
پنج حمله
کاتالیست ،با
ایمین در
یک از
است .ازپس
ربای خارجی اشاره کرد.
شده ویک آه
عضوی بسته با
ازشود.
نیتروژن می
مولکولیفراورده تهیه
یک هیدروژن
کاتالیست و
خروج
یک پیوند ایمینی به
درون
دوستی
تشکیل میشود .درنهایت باهسته
کربن گروه ایمینی همسایه حلقه پنج عضوی بستهشده و ترکیب
سپاسگزاری
( )5تشکیل میشود .درنهایت با خروج کاتالیست و یک هیدروژن
از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت تهران برای
فراورده تهیه میشود.
حمایت از این پژوهش صمیمانه قدردانی میشود.
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