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چکيده
در این تحقیق ،ابتدا تتراکیس (پارا آمینو فنیل) پورفیریناتو منگنز( )IIIکلرید از طریق پیوند آمیدي بر روي نانولولههاي کربنی چنددیواره متصل گردید و به وسیله
روشهاي مختلف مورد شناسایی قرار گرفت .بعد از شناسایی کاتالیست مورد نظر ،از آن به عنوان کاتالیست ناهمگن جهت بررسی اکسایش سولفیدها در حضور
سدیم پریدات استفاده شد .نتایج نشان داد که این سیستم ،فعالیت بسیار خوبی در اکسایش سولفیدها دارا میباشد .محصوالت واکنش سولفوکسید و سولفون بودند
که بعد از جداسازي ،شناسایی شدند .همچنین در این سیستم کاتالیستی ،نوع حالل ،مقدار کاتالیست و بازیابی کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از

واکنش کاتالیست بازیابیشده حاکی از حفظ کارآیی این کاتالیست براي استفاده مجدد در واکنشهاي متوالی و متعدد بود.
کلمات کليدي :کاتالیست ،ناهمگن ،پورفیرین ،اکسایش ،سولفید ،نانولولههاي کربنی.

 -1مقدمه
سیتوکرومها مجموعه بزرگی از هموپروتئینها هستند که جایگاه آنها یک کمپلکس پورفیرین آهن است .سیتوکرومها مسئئو اتتائا
الکترون به اکسیژن ،برای سوخت و ساز ترکیبات آلی در بدن موجودات زتده جهت تولید اترژی میباشند و با دریافت یا از دسئت دادن
الکترون به ترتیب احیا یا اکسید می شوتد .عمل اکسایش ترکیبات آلی در میتوکندری سئلو ر مئیدهئد و در اتتهئای مسئیر اتتائا
الکترون ،آتزیمهای دی اکسیژتاز قرار دارتد که هر دو اتم اکسیژن را برای اکسایش به کار میبرتد .دسته دیگری از آتزیمهای سئیتوکروم
تنها یک اتم اکسیژن را به سوبسترا منتال میکنند ،این آتزیمها به عنوان آتزیمهای موتواکسیژتاز شناخته میشوتد که سیتوکروم از این
دسته آتزیمهاست .عبارت  P-054به علت وجود یک توار جذبی قوی در تاحیه  054تاتومتر طیف  UV-Visمیباشد .این آتزیمهئا طیئف
گستردهای از واکنشها را در محیط زتده کاتالیز میکنند [ .]2مد مصنوعی واکنشهای  P-054با کارایی باال باید دارای ویژگئی هئای
زیر باشند :فعالیت کاتالیستی خوب ،پایداری مناسب کاتالیست در محیط اکسنده و اتتخابگری باال برای واکنشهئای اکسئایش داشئته
باشد .کاتالیستی که ویژگیهای فوق را داشته باشد یک کاتالیست فوق حیاتی تامیده میشود [ 1و  .]3متالوپورفیرینها عالوه بر اتتائا
اکسیژن قادرتد اتمها یا مولکو های دیگر از قبیل آزید ،استات و هالوژن را منتال کنند .این امر با افزایش مادار اضافی از تمئک سئدیم
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آنها امکان پذیر است [ 0و  .]5اولین اکسندهای که در واکنشهای اکسایش کاتالیستی با سیتوکروم  P-054مورد استفاده قئرارگرفئت،
یدوسیل بنزن بود [ .]6-8اکسایش متالوپورفیرینها با دو مشکل همراه است .او تاپایداری متالوپورفیرینها در ماابل خودخئوری بئین
مولکولی و دوم مشکالت در بازیابی کاتالیستهای گرانقیمت متالوپورفیرینی برای به کار بردن در واکنشهای بیشتر .مشئکل او را بئا
به کار بردن متالوتتراآریلپورفیرینهای با مماتعت بیشتر که ماتع از تزدیک شدن مولکو های کاتالیست میشود میتوان کاهش داد .اما
بازیابی کاتالیستها همچنان به عنوان یک مشکل باقی میماتد .یک راه برای غلبه بر هر دو مشکل در مد سئازی از سئیتوکروم،P-054
استفاده از کاتالیستهای متالوپورفیرینی قرارگرفته بر روی تگهدارتدهها میباشد .قرار دادن متئالوپورفیرینهئا بئر روی تگئهدارتئدههئا از
خودخوری بین مولکولی جلوگیری میکند و تیز کاتالیستهایی را فراهم میکند که فعالیت و گزینشپذیری منحصر به فئردی خواهنئد
داشت .به عالوه کاتالیستهای قرارگرفته بر روی تگهدارتدهها به راحتی بازیابی میشوتد [  9و .]24
یکی از منابع اصلی محیط زیست ترکیبات گوگردی هستند .حذف گوگرد از ترکیبات تفتی ،بخش بسیار مهمی در تصفیه مدرن است.
ترکیبات گوگردی ماتع از عملکرد مناسب در خودروها و  ...میشوتد و سوختن این ترکیبات همراه با آزاد شدن گاز  SO2میباشد .این
امر ایجاد بارانهای اسیدی و سایر مشکالت زیستی از جمله تخریب تمای ساختمانها ،آثار باستاتی و  ...را به همراه خواهد داشت .این
ترکیبات همچنین کاتالیستهای مورد استفاده برای حذف مشتاات هیدروکربنی و تیتروژن اکسیدهای حاصل از واکنشهای سوختی
را مسموم میکنند .به طور کلی حذف گوگرد از سوخت های دیزلی تا سطح پایین غلظتی بسیار ضروری است .دو روش برای حذف
گوگرد از ترکیبات وجود دارد.
 )2روش هیدرو سولفورزدایی ))Hydro Desulfurization( (HDS
 )1روش سولفورزدایی اکسایشی ))Oxidative Desulfurization( (ODS

استفاده از روش هیدروسولفورزدایی برای حذف گوگرد محدودیتهای خاصی دارد ،زیرا در این روش تیاز به دمای باال و استفاده از
هیدروژن است .اما روش سولفورزدایی اکسایشی یک روش جدید و مناسب جهت حذف ترکیبات گوگردی سنگین است .این روش به
طور گزینشی ترکیبات آلی گوگرددار را به سولفوکسید یا سولفون ،اکسید میکند و ترکیبات ایجاد شده با استفاده از حال های آلی
خارج می شوتد .این فرایند شامل دو مرحله است که مرحله او آن اکسایش ترکیبات گوگردی و مرحله دوم حذف موثر ترکیبات
گوگردی است [ 22و  .]21به همین دلیل اکسایش سولفیدها به سولفونها و سولفوکسیدها ،از تظر سنتزی و هم از تظر حفظ محیط
زیست همواره مورد توجه بوده است و روشهای مختلفی برای اکسایش این ترکیبات گزارش شده است .سولفوکسیدها وسولفونها
ترکیبات قابل دسترسی هستند که روشهای سنتزی آنها از طریق اکسایش سولفیدها پیشرفت قابل توجهی کرده است .اکسندههای
فراواتی برای تهیه سولفوکسید و سولفون وجود دارتد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد،KMnO4 ،MnO2 ،HNO3 :
 NaClO ،NaBO3 ،Ca(ClO4)2 ،RuO4و  ...که بیشتر این اکسنده ها برای محیط زیست مضر هستند و برای اتجام سنتزهایی در مایاس
صنعتی مناسب تیستند .به این دلیل که پس از کاهش یافتن ،ایجاد محصوالت جاتبی تامطلوب می کنند و از لحاظ اقتصادی مارون به
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صرفه تیستند .سولفوکسیدها به عنوان حدواسطهای سنت زی در تهیه ترکیبات بیولوژیکی ،توجه زیادی را برای طرح روشهای جدید
جلب کرده اتد .بسیاری از سولفوکسیدهای دارای فعالیت توری ،فعالیت بیولوژیکی از خود تشان میدهند که از جمله این سولفوکسیدها
میتوان به امپرازو  ،که یک بازدارتده پروتوتی است واپرکالیم ،که یک فعا کننده کاتا های پتاسیم است اشاره کرد [.]23
سولفوکسیدها در سنتزهای آلی ،به عنوان گروههای فعا کننده در واکنشهای تشکیل پیوتد  C-Cبه عنوان اجزای ساختاری ،در
سنتزهای تامتاارن ،به عنوان کمک کنندههای کایرا و همچنین در فعا سازی آتزیم دارای اهمیت میباشند [ .]20تهیه آسان
سولفونها تیز در کاربرد آن ها برای اتجام سنتزهای آلی ،موضوع مهمی است که استفاده از آنها را به طور چشمگیری افزایش داده
است .تهیه سولفون به وسیله روشهای مالیم با بازده باال و به سهولت قابل اتجام است .سولفونها امکان ایجاد پیوتد دو گاته کربن-
کربن را از طریق واکنشهای حذفی به وجود میآورتد [.]25
 -2مواد و روشها
 -7-1مواد و حاللهاي مورد استفاده
مواد شیمیایی به کار برده شده برای سنتز کاتالیست و همچنین واکنش اکسایش سولفیدهای مورد تظر شامل :پارا-تیترو بنزآلدهید،
استیک اتیدرید ،پروپیوتیک اسید ،کلریدریک اسید ،پیرو  ،پیریدین ،قلع( )IIکلرید دو آبه ،آموتیاک ،تولوئن ،منگنز( )IIاستات چهار
آبه ،سدیم کلرید ،تاتولوله کربنی چند دیواره داری گروه عاملی اسیدی ،تیوتیل کلرید ،تری اتیل آمین ،ایمیدازو  ،سدیم پریدات-0 ،
متیل تیوفنو  ،دیفنیل سولفید ،دیبنزوتیوفن ،دیآلیل سولفید ،دیپروپیل سولفید ،متیلفنیل سولفید-1 ،کلروبنزیل-0-متیلفنیل
سولفید ،بنزیلفنیلسولفید بدون تیاز به خالصسازی مجدد از شرکت مرک آلمان و سیگما-آلدریچ خریداری شده و مورد استفاده قرار
گرفتند .همچنین از حال های استوتیتریل ،دیکلرومتان ،کلروفرم ،متاتو  ،اتاتو  ،استون ،ترما هگزان و اتیل استات تیز استفاده شد.
 -1-1دستگاهها
شناسایی محصوالت با استفاده از ماایسه خواص فیزیکی و طیف سنجی اتجام گرفت .طیفهای  IRبه صورت فیلم تازک یا قئرص

KBr

با دستگاه  FT-IRمد  IRPrestige-21ساخت شرکت شیمادزو گرفته شئدتد .کلیئه طیئفهئای فئرابنفش-مرئئی بئه وسئیله دسئتگاه
اسپکتروفوتومتر  UV-Visمد  264ساخت شرکت شیمادزو ثبت شدتد .محصوالت به وسیله ماایسه زمان بازداری آنها بئا تموتئههئای
خالص شناسایی و تعیین مادار شدتد .آزمایشات کروماتوگرافی گازی( )GCبا دستگاه کرومئاتوگراف گئازی مئد  16Aسئاخت شئرکت
شیمادزو با دتکتور  FIDبا استفاده از ستون سیلیکون  DC-200اتجام شدتد .جهت پیشرفت واکنش از صئفحات  TLCحئاوی شناسئاگر
فلورساتس در طو موج  150تاتومتر ساخت شرکت مرک و جهت جداسئازی از صئفحات  PTLCحئاوی سئیلیکاژ و آلومینئا سئاخت
شرکت مرک استفاده شد .شوینده مورد استفاده در تمامی آزمایشها حال های ترما هگزان-اتیل استات به تسبتهئای مختلئف بئوده
است .تاطه ذوب محصوالت به وسیله دستگاه  Stuart Scientificو بدون تصحیح تعیین شدهاتد .دستگاه میکروسکوپ الکتروتی روبشئی
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( )SEMمورد استفاده ساخت شرکت فیلیپس مد  XL 30بود .تمام بئازدههئای گئزارش شئده ،مربئو بئه بئازده محصئوالت پئس از
جداسازی میباشد.
 -9-1روش تهيه کاتاليست ناهمگن مزو-تتراکيس (پارا-آمينو فنيل) پورفيريناتو منگنز ) (IIIکلريد
 -7-9-1سنتز و خالصسازي مزو-تتراکيس (پارا نيترو فنيل) پورفيرين)(H2TNO2PP

مادار  22گرم ( 33میلیمو ) پارا -تیترو بنزآلدهید و  21میلیلیتر ( 213میلیمو ) استیک اتیدرید به  344میلیلیتر پروپیوتیک
اسید اضافه و تحت شرایط رفالکس قرار گرفت .سپس  5میلیلیتر ( 33میلیمو ) پیرو تازه تاطیر شده در  24میلیلیتر پروپیوتیک
اسید به آن اضافه و به مدت تیم ساعت دیگر رفالکس ادامه یافت .محلو سرد و به مدت  10ساعت ساکن قرار داده شد .جامد تیره
بدست آمده صاف و شش بار ،هر بار به وسیله  244میلیلیتر آب ماطر شستشو و سپس خشک گردید .پودر جامد در  84میلیلیتر
پیریدین به مدت  2ساعت رفالکس و سپس تا  -0درجه ساتتیگراد سرد و به مدت یک شب تگهداری شد .مخلو حاصل صاف شده و
به وسیله استون شستشو داده شد .طیف مرئی این ترکیبات در حال  DMFدر  013تاتومتر پیک سورت را تشان میدهد.
 -1-9-1سنتز و خالص سازي مزو-تتراکيس (پارا-آمينو فنيل) پورفيرين)(H2TNH2PP

 1گرم ( 1/5میلیمو ) مزو-تتراکیس (پارا تیترو فنیل)پورفیرین در  244میلی لیتر کلریدریک اسید غلیظ تحت اتمسفر گاز آرگون قرار
گرفت .سپس محلولی از  9گرم ( 04میلیمو ) قلع( )IIکلرید دو آبه در  204میلیلیتر کلریدریک اسید غلیظ به محلو پورفیرینی کئه
در حمام آب گرم ( 35-84درجه ساتتیگراد) قرار دارد ،اضافه گردید .حمام آب گرم به دقت با حمام آب سئرد و سئپس بئا حمئام یئ
جایگزین شد .سپس تحت گاز آرگون ،به آرامی  215میلیلیتر آموتیاک اضافه و مخلو واکنش صاف گردید .محلو سبز رتگ در 144
میلیلیتر سود  5درصد به شدت به هم زده شد و سپس صاف و با آب شستشو داده و خشک گردید .پورفیرین حاصل بئه وسئیله عمئل
سوکسله با کلروفرم استخراج شد .طیف مرئی این ترکیب در حال  DMFدر  035تاتومتر پیک سورت را تشان میدهد.
 -9-9-1سنتز و خالصسازي مزو-تتراکيس (پارا-آمينو فنيل) پورفيريناتو منگنز ) (IIIکلريد ] [ Mn(TNH2PP)Cl

یک گرم ( 2/5میلیمو ) از مزو-تتراکیس (پارا-آمینو فنیل) پورفیرین در  244میلیلیتر تولوئن حل و سپس  5برابر مولی

منگنز )(II

استات چهار آبه ،[Mn(OAc)2.4H2O] ،به محلو اضافه و به مدت  25ساعت رفالکس گردید .مخلو حاصل روی حمام ی سرد و به
محلو اشباع سدیم کلرید اضافه شد .مزو-تتراکیس (پارا-آمینو فنیل) پورفیریناتو منگنز( )IIIکلرید رسوب داد .این رسوب به وسیله
ساتتریفوژ از حال جدا و تحت خالء در دمای  64درجه ساتتیگراد خشک گردید .طیف مرئی این ترکیب در حال  DMFشش پیک
 591 ،084 (Soret)،038 ،386 ،309و  638تاتومتر را تشان میدهد.
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 -6-9-1تهيه نانولوله کربني چند ديواره کلره شده

 24گرم تاتولوله کربنی چند دیواره دارای گروه عاملی اسیدی در  54میلی لیتر تیوتیل کلرید به مئدت  3سئاعت رفالکئس و سئپس بئا
استفاده از تبخیر کننده دوار حال آن تبخیر گردید .جامد حاصل تاتو لوله کربنی کلره شده است که به عنوان تگهدارتده متالوپورفیرین
استفاده شد.
 -9-9-1قرار دادن کمپلکس مزو-تتراکيس (پارا-آمينو فنيل) پورفيريناتو منگنز ) (IIIکلريد بر روي نانولوله کربني چند ديواره
کلره شده ][Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

پنج گرم تاتو لوله کربنی چند دیواره کلره شده با  4/5گرم از کمپلکس [ ]Mn(TNH2PP)Clو  3میلئیلیتئر تئری اتیئل آمئین در 244
میلیلیتر تولوئن در دمای  84درجه ساتتی گراد به مدت  10ساعت حرارت داده شد .در فواصل زماتی  6ساعت 3 ،میلیلیتر تری اتیئل
آمین به مخلو واکنش اضافه گردید .سپس رسوب به وسیله قیف پرزدار صاف و رسوب حاصل با تولوئن شستشو داده شد تا پئورفیرین
واکنش تداده خارج شود.
 -6-1روش عمومي اکسايش سولفيدها به وسيله سديم پريدات در حضور کاتاليست ][Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

در یک بالن تهگرد  15میلیلیتری ،یک میلیمو سولفید 24 ،میلیلیتر استوتیتریل و  354میلیگئرم کاتالیسئت ( 4/45میلئیمئو ) و
 23میلیگرم ( 4/41میلیمو ) ایمیدازو به عنوان باز محوری با هم مخلو شدتد .سپس  016میلیگرم سدیم پریدات ( 1میلیمئو )
در  24میلیلیتر آب ماطر حل و به مخلو فوق اضافه گردید و مخلو به وسیله همزن مغناطیسی در دمای اتاق و فشار اتمسفر به هم

زده شد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیه تازک ( )TLCدتبا گردید .حال مورد استفاده مخلئو  3بئه  3اتیئل اسئتات و ترمئا
هگزان بود .پس از پایان واکنش مخلو با قیف پرزدار صاف و محصو سه بار و هر بار به وسیله  24میلیلیتر دیکلرومتان اسئتخراج و
حال به وسیله تبخیرکننده دوار تبخیر گردید .محصوالت به وسئیله صئفحات کرومئاتوگرافی ( PTLCسئیلیکاژ ) جداسئازی ،و بئرای
تشخیص سولفون یا سولفوکسید تشکیلشده طیف  IRگرفته شد .تتایج حاصل در جدو ( )0آورده شدهاتد.
 -7-6-1اکسايش ديفنيلسولفيد به وسيله سديم پريدات در حضورکاتاليست ][Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

روش کار مشابه روش عمومی است 286 .میلیگرم ( 2میلئیمئو ) از دیفنیئلسئولفید 24 ،میلئیلیتئر اسئتوتیتریل 354 ،میلئیگئرم
کاتالیست ( 4/45میلیمو ) و  23میلیگرم ( 4/41میلیمو ) ایمیدازو بئه عنئوان بئاز محئوری بئا هئم مخلئو شئدتد .سئپس 016
میلیگرم ( 1میلیمو ) سدیم پریدات در  24میلیلیتر آب ماطر حل و به محلو فوق اضافه و مخلو به وسیله همزن مغناطیسئی در
دمای اتاق و فشار اتمسفر به هم زده شد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی گازی ( )GCدتبا گردید .پس از پایئان واکئنش مخلئو بئا
قیف پرزدار صاف و محصو سه بار و هر بار به وسیله  24میلیلیتر دیکلرومتان استخراج و حال به وسیله تبخیئرکننئده دوار تبخیئر
گردید .محصوالت به وسیله صفحات کروماتوگرافی ( PTLCسیلیکاژ ) جداسازی ،و برای تشخیص سولفون یا سولفوکسید تشکیلشئده
طیف  IRگرفته شد .تتایج حاصل در جدو ( )0آورده شدهاتد.
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 -1-6-1بررسي نوع حالل در اکسايش سولفيدها به وسيله سديم پريدات در حضور کاتاليست ][Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

در بررسی توع حال  5 ،واکنش طراحی شد .در همه این واکنشها مائدار  286میلئیگئرم (یئک میلئیمئو ) دیفنیئلسئولفید354 ،
میلیگرم کاتالیست ( 4/45میلیمو ) و  23میلیگرم ( 4/41میلیمو ) ایمیدازو به عنوان باز محوری با هم مخلو شدتد .سئپس بئه
واکنش او  24میلیلیتر استوتیتریل ،به واکنش دوم  24میلیلیتر استون ،به واکنش سوم  24میلیلیتر متاتو  ،به واکنش چهئارم 24
میلیلیتر اتاتو و به واکنش پنجم  24میلیلیتر دیکلرومتان ،اضافه شد .به هر کدام از واکئنشهئا  016میلئیگئرم سئدیمپریئدات (1
میلیمو ) در  24میلیلیتر آب ماطر اضافه گردید .مخلو های فوق به وسیله همزن مغناطیسی در دمای اتاق و فشار اتمسئفر بئه هئم
زده شدتد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیه تازک ( )TLCدتبا گردید .تتایج حاصل در جدو ( )2آمده است.
 -9-6-1بررسي مقدار کاتاليست ] [Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTدر اکسايش سولفيدها به وسيله سديم پريدات

در این بخش  5واکنش طراحی شد .در همه این واکنشها مادار  286میلیگرم (یک میلیمو ) دیفنیلسولفید 23 ،میلیگئرم (4/41
میلیمو ) ایمیدازو به عنوان باز محوری و  24میلیلیتر استوتیتریل در یک بالن  15میلیلیتری باهم مخلو شدتد 016 .میلئیگئرم
سدیم پریدات ( 1میلیمو ) در  24میلیلیتر آبماطر حل و به مخلو فوق اضافه شد .سپس به واکنش او  144میلیگرم کاتالیسئت
( 4/419میلیمو ) ،به واکنش دوم  344میلیگرم کاتالیست (4/403میلیمو ) ،بئه واکئنش سئوم  354میلئیگئرم کاتالیسئت (4/45
میلیمو ) به واکنش چهارم  044میلیگرم کاتالیست ( 4/453میلئیمو )اضئافه شئد و بئه واکئنش پئنجم کاتالیسئت اضئافه تگردیئد.
مخلو های فوق به وسیله همزن مغناطیسی در دمای اتاق و فشار اتمسفر به هم زده شدتد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیه تازک
( )TLCدتبا گردید .تتایج در جدو ( )1آمده است.
 -6-6-1بررسي بازيابي کاتاليست ] [Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTدر اکسايش ديفنيلسولفيد به وسيله سديم پريدات

روش کار مشابه روش عمومی است ولی در پایان واکنش کاتالیست از مخلو واکنش جدا شده و مجدداًً در واکنش بعدی مورد استفاده
قرار گرفت .در یک بالن تهگرد  15میلیلیتری ،یک میلیمو دیفنیلسولفید 24 ،میلیلیتئر اسئتوتیتریل 354 ،میلئیگئرم کاتالیسئت
( 4/45میلیمو ) و  23میلیگرم ( 4/41میلیمو ) ایمیدازو به عنئوان بئاز محئوری بئا هئم مخلئو شئدتد .سئپس  016میلئیگئرم
سدیمپریدات ( 1میلیمو ) در  24میلیلیتر آب ماطر حل و به مخلو فوق اضافه گردید و مخلئو بئه وسئیله همئزن مغناطیسئی در
دمای اتاق و فشار اتمسفر به هم زده شد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیئه تئازک ( )TLCدتبئا گردیئد .پئس از پایئان واکئنش،
مخلو واکنش به وسیله قیف پرزدار صاف و روی صافی (کاتالیست) در یک واکنش دیگر با همان شرایط باال مورد استفاده قرار گرفئت.
استفاده از این کاتالیست تا  6مرتبه دیگر ادامه یافت .تتایج در جدو ( )3آمده است.
 -3نتایج
متالوپورفیرینهای سنتزی میتواتند ماتند سیتوکروم p-054بعنوان کاتالیستهای مناسبی برای اتجام واکنشهای مختلف

اکسایش-

کاهش عمل کنند .بازده باالی این سیستمهای کاتالیستی ،آنها را برای استفاده در واکنشهای اکسایش در مایاس بزرگ مناسب
186

سال سيزدهم ،شماره  64بهار 7931

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

میسازد .قراردادن کاتالیستهای گرانقیمت بر روی تگهدارتدههای آلی و معدتی تامحلو  ،یک راه مناسب برای استفاده عملی از آنها
و بهبود پایداری و اتتخابگری آنها میباشد .معموالًً فعالیت این کاتالیستهای تاهمگن از اتواع محلو  ،بدلیل محدودیت در تزدیک
شدن سوبسترا و محدودیتهای شیمیایی کمتر است .در کار حاضر از کاتالیست مزو-تتراکیس (پارا-آمینو فنیل) پورفیریناتو منگنز()III
کلرید قرار گرفته بر روی تاتو لوله کربنی چند دیواره [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTبرای اکسایش سولفیدها تحت شرایط به هم
زدن مغناطیسی استفاده شده است.
کمپلکس [ ]Mn(TNH2PP)Clبا پیوتد کواالتسی به تاتولولههای کربنی چند دیواره عاملدار طبق روش  5-3-1متصل گردید .در این
تحایق از تاتولولههای کربنی چند دیواره دارای گروههای عاملی  –COOHبه عنوان تگهدارتده استفاده گردید .سپس گروه اسیدی به
وسیله تیوتئیل کلرید به گروه اسید کلرید ) (–COClتبدیل شد .در این اتصا گروه های آمین موجود در موقعیت پارای فنیل قرار
گرفته در موقعیت مزو متالو پورفیرین از طریق اتصا آمیدی به  –COClموجود روی تاتولولههای کربنی چند دیواره متصل گردید.
شکل ( )2طرز قرارگرفتن منگنزپورفیرین بر روی تاتولولههای کربنی چند دیواره را تشان میدهد.
SOCl2

COCl

COOH
Reflux, 1 h
Mn(TNH2PP)Cl
Toluene, 80 oC
Et3N, 48 h

NH2

N
NH2

N
Mn

N

O
C NH

N

NH2

شكل  -1طرز قرارگرفتن منگنزپورفیرین بر روي نانو لولههاي کربنی چند دیواره عاملدار

پس از سنتز و قرار دادن منگنز تتراکیس (پارا-آمینو فنیل ) پورفیریناتو کلرید بر روی تاتولولههای کربنی چند دیواره ،میزان پئورفیرین
پیوتد شده بر روی آن به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی تعیین شد که میزان آن  22/9درصد میباشد .طیف فرا بنفش مرئی آن در
شکل( )1آمده است که سورت این کمپلکس را به خوبی تشان میدهد .این کاتالیست در سیستم اکسایشی سولفیدها کارآیی بئاالیی را
از خود تشان میدهد و کامالًً پایدار میباشد .همچنین میتئوان در واکئنشهئای متئوالی از آن اسئتفاده تمئود .اتصئا تگئهدارتئده بئه
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متالوپورفیرین یک اتصا کوواالتی قوی است به طوری کئه پئورفیرین در آب و حئال هئای آلئی از سئطح تگهدارتئده جئدا تمئیشئود.
کاتالیست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTبه وسیله روشهای  ،IRآتالیز عنصری SEM ،و UVجامد مورد شناسایی قرار گرفت .میزان
تیتروژن موجود در کاتالیست با روش آتالیز عنصری تعیین گردید که مادار آن  2/6درصد بدست آمد .این میزان تیتروژن تشاتگر وجود
 4/4420میلیمو پورفیرین بر گرم کاتالیست میباشد .که در تطابق کامل با دادههای حاصل از روش جذب اتمی میباشد.

شكل  -2طیف UVجامد کاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

شکل( )3طیف  IRکاتالیست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTرا تشان میدهد .ظهور ارتعاشات مربو به پورفیرین در طیف
 IRدلیلی بر قرارگیری متالوپورفیرین بر روی تاتولوله کربنی چند دیواره است.

شكل  -3طیف  IRکاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT
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شکلهای ) (0و ) (5به ترتیب تصاویر  SEMمربو به تاتولولههای کربنی چند دیواره و کاتالیست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTرا
تشان میدهن د .تغییر در مورفولوژی سطح کاتالیست تأییدی بر قرارگرفتن منگنزپورفیرین بر روی تگهدارتده تاتولولههای کربنی چند
دیواره است.

شكل  -4تصویر  SEMنانولولههاي کربنی چند دیواره

شكل  -5تصویر  SEMکاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl-MWCNT
 -7-9بررسي نوع حالل در اکسايش سولفيدها در حضور کاتاليست ][Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

برای بهینه تمودن توع حال در این سیستم کاتالیستی از واکنش اکسایش دیفنیلسولفید استفاده گردید .طبق روش کئار شئرح داده
شده در بخش  3-0-1پنج حال استوتیتریل ،استون ،متاتو  ،اتاتو و دیکلرومتان به کار برده شد .تتایج در جدو ( )2آمده است .این
تتایج حاکی از آن است که بهترین حال مخلو استوتیتریل و آب به تسبت  2:2میباشد چون استوتیتریل بئا آب تشئکیل یئک فئاز را
داده و یک محیط قطبی مناسب ایجاد میشود که مواد اولیه و اکسید کننده به خوبی در آن حل میشوتد .در مورد مخلو حئال آب-
دیکلرو متان از کاتالیست اتتاا فاز تترابوتیل آموتیومبرمید استفاده شد.
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جدول  -1بررسی نوع حالل در اکسایش ديفنیلسولفید در حضور کاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl-MWCNT

توع حال

زمان (دقیاه)

درصد تبدیل *

استوتیتریل  :آب ()2:2

64

244

استوتیتریل  :آب ()1:2

64

84

استوتیتریل  :آب ()2:1

64

54

استون  :آب

64

34

متاتو  :آب

64

55

اتاتو  :آب

64

05

دیکلرومتان  :آب

64

25

* بازدهها بر اساس سولفید اولیه میباشد.

 -1-9بررسي اثر مقدار کاتاليست در اکسايش سولفيدها در حضور کاتاليست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT
به منظور بهینهتمودن مادار کاتالیست در این سیستم کاتالیستی از واکنش اکسایش دیفنیلسولفید استفاده گردید .طبق روش کار
شرح داده شده در بخش  0-0-1چهار سیستم طراحی گردیدتد .تتایج در جدو ( )1آمده است .این تتایج حاکی از آن است که مادار
بهینه کاتالیست  354میلیگرم به ازای  2میلیمو سولفید می باشد و با توجه به اینکه میزان پورفیرین بر روی تکیهگاه  22/9درصد
است .مادار بهینه کاتالیست  4/45میلیمو است .تکته اینکه در غیاب کاتالیست واکنش بازده قابل قبولی تشان تداد.
جدول  -2بررسی اثر مقدار کاتالیست در اکسایش ديفنیلسولفید در حضور کاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

مادار کاتالیست (میلیمو )

زمان (دقیاه)

درصد تبدیل *

بدون کاتالیست

64

25

4/419

64

04

4/403

64

85

4/454

64

244

4/453

64

244

* بازدهها بر اساس سولفید اولیه میباشد.

 -9-9بررسي بازيابي کاتاليست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTدر اکسايش ديفنيلسولفيد
روش کار اتجام شده برای بررسی بازیابی کاتالیست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTدر بخش  5-0-1شرح داده شده است .تتئایج
در جدو ( )3آمده است .این تتایج حاکی از آن است که این کاتالیست تحت شرایط بهم زدن مغناطیسی پس از شئش بئار اسئتفاده
متوالی هنوز خاصیت کاتالیستی خود را حفظ میکند و از این تظر کاتالیست پایداری محسوب میگردد.
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جدول  -3بررسی بازیابی کاتالیست [ ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNTدر اکسایش ديفنیلسولفید
شماره واکنش

زمان (دقیاه)

درصد تبدیل *

2

64

244

1

64

93

3

64

95

0

64

95

5

64

93

6

64

93

* بازدهها بر اساس سولفید اولیه میباشد.

 -6-9اکسايش سولفيدها به وسيله سديم پريدات در حضور کاتاليست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT
در این سیستم کاتالیستی از سدیمپریدات به عنوان اکسیدکننده استفاده گردید .حئال هئای مختلفئی از جملئه اسئتوتیتریل ،اسئتون،
متاتو  ،اتاتو  ،دیکلرومتان در این سیستم بررسی گردیدتد ،که از بین آنها استوتیتریل به عنئوان بهتئرین حئال اتتخئاب شئد .زیئرا
استوتیتریل با آب تشکیل یک فاز داده و مشکلی از تظر حاللیت اکسیدکننده و ماده اولیه ایجاد تخواهد کرد .این سیستم تحت شئرایط
بهم زدن مغناطیسی قرار گرفت .در این سیستم اثر ماادیر مختلف کاتالیست و همچنین بازیابی و پایداری آن مورد بررسی قئرارگرفئت.
شکل) (6شرایط واکنش را تشان میدهد .تتایج کلی در جدو ( )0آمده است.

شكل -6طرح کلی واکنش اکسایش سولفیدها به وسیله سدیم پریدات در حضور کاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

جدول  -4اکسایش سولفیدها به وسیله سدیمپریدات در حضور کاتالیست []Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT

ردیف

سولفید

زمان (دقیاه)

2

S

54

244

1

S

84

244

91

3

S

244

244

85

25

54

244

95

5

64

244

84

14

0

5

CH3

S

S

درصد تبدیل

* ** ،
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سولفوکسید()%

سولفون()%

94

24
8

کارگر و کشاني زاده

اکسايش شبه حياتي سولفيدها با سديم پريدات در حضور ...

ادامه جدو 0
6

C
H2

3

C S
H2

S

C
H2

8

S C
H2

Me

214

95

38

23

244

95

81

23

254

91

84

21

Cl

S

9

94

254

34

14

* بازدهها بر اساس سولفید اولیه میباشد.
** بازده ردیفهای  2-5از کروماتوگرافی گازی و ردیفهای  6-9از محصو جداسازی شده بدست آمده است.

تقدیر و تشکر
تویسندگان مااله از حمایتهای مالی معاوتت پژوهشی داتشگاه پیام

تور صمیماته تشکر میتمایند.

 -4نتیجهگیری
قراردادن متالوپورفیرینها بر روی تکیهگاههای مختلف ،کاتالیستهای تاهمگن پایداری ایجاد میکنند که تواتایی بسیار خوبی در
اکسایش ترکیبات مختلف دارا میباشند .در این پژوهش اکسایش سولفیدها به وسیله سدیم پریدات در حضور کاتالیست منگنز()III
تترافنیلپورفیرین قرارگرفته بر روی تاتولولههای کربنی عاملدار ،از طریق پیوتد آمیدی ]Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT[ ،در شرایط
بهم زدن مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت .محصوالت واکنش سولفوکسید و سولفون بودتد که بعد از جداسازی ،شناسایی شدتد.
تتایج تشان داد که این سیستم فعالیت بسیار خوبی در اکسایش سولفیدها دارا میباشد .در هر دو مورد سولفیدهای خطی و آروماتیک،
دو محصو سولفوکسید و سولفون مشاهده شد که در اکثر موارد میزان درصد تبدیل برای تولید محصو سولفوکسید بیشتر از سولفون
بود .از مزایای روش حاضر میتوان به سادگی و راحتی شرایط واکنش ،جداسازی راحت محصوالت ،قابلیت بازیابی کاتالیست و بازده
باالی محصوالت اشاره تمود.
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