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تبدیل ناحیهگزین اپوکسیدها به  -βاستوکسی الکلها کاتالیز شده با یک کاتالیزگر
انتقال فاز جدید سبز و بازیافتپذیر
کیاست*1،

ندا عیاشی ،1مهدی فالح مهرجردی ،2،3علیرضا
 1گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 2گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 3مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست ،دانشگاه پیام نور اردکان ،یزد ،ایران
تاريخ دريافت19/99/20 :

تاريخ تصحيح10/29/20 :

تاريخ پذيرش10/29/03 :

چکيده
یک روش مالیم و مؤثر جدید برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با آنیون استات در حضور مقادیر کاتالیزوری سیلیکاژل متصل به پلی اتیلن گلیکول
استخالف شده با  -1متیل ایمیدازولیوم برمید ) (SiO2-PEG-ImBrبه عنوان یک کاتالیزگر انتقال فاز ناهمگن مؤثر در محیط آبی گزارش شده است.
 -βاستوکسی الکلهای مختلف با راندمان باال و ناحیهگزینی فوقالعاده ،در مدت زمان کوتاهی به دست آمده است .مهمترین مزایای این روش عبارتند
از :بهبود راندمان ،ناحیهگزینی باال ،استفاده از مقادیر کمتری از کاتالیزگر ،جداسازی راحت ،سادگی بازیافت کاتالیزگر و سازگاری با محیط زیست.
کاتالیزگر بازیافت شده حداقل چهار مرتبه دیگر بدون کاهش چشمگیری در فعالیت کاتالیزوری آن قابل استفاده است.
کلمات کلیدی :شیمی سبز ،کاتالیزگر انتقال فاز ناهمگن ،بازکردن حلقه اپوکسیدها -β ،استوکسی الکلها ،قابلیت بازیافت.

 -1مقدمه
یکی از راههای دستیابی به شیمی سبز ،استفاده از آب به عنوان حال ل اانن

ییباشد .به همین دلیل اخیراً بسیاری از

سنتزهای آلی در حال ل آب یورد بررسی قرار گرفتهاند ] .[1-3یتأسفانه استفاده از آب به عنوان حال ل به دلیل انحال لپذیری
نم ترنیبات آلی در آن با یحدادیت همراه است .استفاده از ناتالیزگرهای انتقا ل فاز یکی از یهمترین ا یؤثرترین راه حلها
برای غلبه بر این یحدادیت در استفاده از آب است ] .[4استفاده از ناتالیزگرهای انتقا ل فاز ناهمگن عالاه بر اینکه ایکان
بازیافت ا استفاده یجدد از ناتالیزگر را فراهم یینند ،جداسازی ا خالصسازی یحصو ل را نیز تسهیل یینند ].[9
اپونسیدها یکی از یهمترین حدااسط ها در سنتز ترنیبات آلی به خصوص در سنتز ترنیبات فعا ل زیستی به شمار ییآیند ].[6
حلقه اپونسیدها ییتواند در اانن

با نونلئوفیلهای یختلف یانند آنیونهای آزید ] ،[7تیوسیانات ] ،[8سیانید ] ،[5نیترا

] ،[11نیترات ] ،[11آلکونسی ] [11ا  ...باز شد*ه ا گستره اسیعی از ترنیبات آلی با گراههای عایلی یختلف را تولید نمایند.

* .نویسنده مسئوول :استاد شیمی آلی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.

akiasat@scu.ac.ir
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آنیون استات به دلیل رزانانس ا پایداری ،قدرت نونلئوفیلی نمی برای شرنت در اانن

باز نردن حلقه اپونسیدها دارد .به

همین دلیل برای سنتز  -βاستونسی الکلها ،عمدتاً یقادیر زیاد ااننشگر در حضور ناتالیزگرهای یختلف استفاده شده است
] .[13-11اگرچه راشهای یوجود در ینابع ،هر ندام یزایایی دارند ایا بیشتر آنها شایل یعایبی چون زیان طوالنی ،دشواری
تهیه ا یا نگهداری ااننشگر یا ناتالیزگر ،ناحیه گزینی نم ا راندیان پائین یحصوالت هستند .بنابراین نیاز به ارائه راشی ساده ا
یؤثر برای سنتز این ترنیبات همچنان احساس ییشود.
به دلیل توجه ایژه در توسعه راش های یالیم ا آسان برای سنتز ترنیبات آلی در یحیط آبی با استفاده از ناتالیزگرهای قابل
بازیافت ،یشتقات پلی اتیلن گلیکو ل را رای سیلیکاژ ل ] [11ا رزین داانس ] [11تثبیت نرده ا به عنوان ناتالیزگر در
سنتزهای آلی استفاده نمودهایم .یا در ادایه تحقیقات خود ،اخیراً پلی اتیلن گلیکو ل استخالف شده با  -1یتیل ایمیدازالیوم
بریید را رای سیلیکاژ ل تثبیت نردیم ا از آن به عنوان ناتالیزگر انتقا ل فاز در سنتز  -βهیدرانسی نیتریلها ] [13ا -1،1
آزیداالکلها ] [14استفاده نمودیم .اننون ییخواهیم توانایی این ناتالیزگر را در سنتز  -βاستونسی الکلها در اثر حمله
نونلئوفیلی آنیون استات به حلقه اپونسیدهای یختلف در یحیط آبی گزارش نماییم.
 -2بخش تجربی
 -9-0مواد شيميايي و دستگاهها
یواد شیمیایی به نار برده شده برای اانن

یورد نظر شایل :ترنیبات استایرن انسید ،فنیل گالیسیدیل اتر ،ایزاپراپیل-3،1 -

اپونسی پراپیل اتر ،آلیل -3،1 -اپونسی پراپیل اتر ،بوتیل -3،1 -اپونسی پراپیل اتر ،سیکلوهگزن انسید ،سیکلوانتن انسید،
سیکلودنن انسید ،سیلیکاژ ل ،آلویینای فعا ل ،نلریدریک اسید ،تیونیل نلرید ،پلی اتیلن گلیکو ل ،611-پیریدین ،سدیم بریید،
 -1یتیل ایمیدازا ل ،سدیم استات ا نلسیم نلرید بدان نیاز به خالصسازی یجدد از شرنت یرک آلمان ا سیگما آلدریچ
خریداری شده ا یورد استفاده قرار گرفتند .همچنین ،از حال لهای تولوئن ،دینلرایتان ،استون ،استونیتریل ،دیاتیل اتر،
نریا ل هگزان ا اتیل استات نیز استفاده شد.
شناسایی یحصوالت با استفاده از یقایسه خواص فیزیکی ا طیفسنجی انجام گرفت .طیفهای  IRبه صورت فیلم نازک یا
قرص  KBrبا دستگاه  FT-IRید ل  BOMEM MB-Series 1998گرفته شد .طیفهای  1H-NMRا  13C-NMRبا دستگاه
اسپکترافتویتر  400MHzید ل  Bruker Advance DPXدر حال ل دی یتیل سولفونسید گرفته شد .پیشرفت اانن ها به
اسیله  TLCید ل  polygram SILG/UV 254دنبا ل گردید .تمام راندیانهای گزارش شده ،یربوط به راندیان یحصوالت پس از
جداسازی ییباشد.
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 -0-0روش تهيه کاتاليزگر
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SiO2-PEG-ImBr

 -9-0-0تهيه سيليکاکلريد

در ابتدا سیلیکاژ ل با استفاده از یحلو ل نلریدریک اسید  9Nبه یدت یک ساعت فعا ل گردید ا در دیای  111˚Cخشک شد .به
 11گرم سیلیکاژ ل فعا ل ا خشک تحت گاز نیتراژن 49 ،ییلیلیتر تیونیل نلرید اضافه ا یخلوط حاصل به یدت  4ساعت در
دیای یحیط همزده شد .پس از تقطیر ،تیونیل نلرید اضافی خارج شد ا سیلیکانلرید به دست آیده در یک ظرف دربسته
نگهداری گردید ].[14
 -0-0-0تهيه پلي اتيلن گليکول مونوبرميد

به  911ییلیلیتر تولوئن خشک 31 ،گرم پلی اتیلن گلیکو ل  611ا  7/5گرم پیریدین ( 1/1یو ل) اضافه گردید .به یحلو ل
حاصل طی  31دقیقه 8 ،گرم تیونیل نلرید ( 1/17یو ل) قطره قطره اضافه گردید .یحلو ل حاصل به یدت  6ساعت تحت
شرایط رفالنس قرار گرفته ا سپس حال ل ا تیونیل نلرید اضافی توسط تقطیر خارج گردیدند .به باقییانده یواد در بالن 31
ییلی لیتر دی نلرایتان خشک اضافه ا برای جذب آب از یحیط به سوسپانسیون حاصل11 ،گرم آلویینای فعا ل اضافه گردید.
به ینظور فعا لسازی آلویینا 111 ،گرم آلویینا در دیای  71درجه سانتیگراد به یدت  9ساعت قرار داده شد .پس از  9دقیقه
همزدن یخلوط توسط همزن یغناطیسی ،یخلوط صاف ا حال ل آن خارج گردید .در این حالت یحصو ل پلی اتیلن گلیکو ل
یونونلرید با بازده  51درصد جداسازی شد .به  31گرم از پلی اتیلن گلیکو ل یونونلرید 19/9 ،گرم سدیم بریید ( 1/19یو ل)
اضافه ا یخلوط در حمام راغن در دیای  111°Cبه یدت  14ساعت قرار گرفت .به یخلوط حاصل ،دی نلرایتان خشک اضافه
ا به خوبی هم زده شد .پس از صاف نردن ا تبخیر حال ل ،پلی اتیلن گلیکو ل یونوبریید با بازده  59درصد جداسازی گردید
].[19
 -3-0-0تهيه پلي اتيلن گليکول -9-متيل ايميدازوليوم برميد تثبيت شده روي سيليکاژل )(SiO2-PEG-ImBr

تحت گاز نیتراژن ،به سوسپانسیونی از  11گرم سیلیکانلرید در  41ییلیلیتر دینلرایتان خشک ،قطره قطره  9گرم پلی
اتیلن گلیکو ل یونوبریید اضافه گردید .یخلوط به یدت  3ساعت در دیای یحیط ا تحت گاز نیتراژن همزده شد .پلی اتیلن
گلیکو ل یونوبریید تثبیت شده بر رای سیلیکاژ ل پس از صاف نردن توسط استون ( 3×11ییلیلیتر) به خوبی شستشو گردید.
به جاید حاصل  8/1گرم  -1یتیل ایمیدازا ل ( 1/1یو ل) اضافه ا یخلوط در دیای  81درجه سانتیگراد به یدت  48ساعت
حرارت داده شد .سپس جاید به دست آیده با اتر ( 3×11ییلیلیتر) ا سپس استونیتریل ( 11ییلیلیتر) شستشو داده شد ا
خشک گردید ].[14
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 -3-0روش عمومي تبديل اپوکسيدها به  -βاستوکسي الکلها در حضور کاتاليزگر  SiO2-PEG-ImBrدر آب
در حضور  1/1گرم از ناتالیزگر انتقا ل فاز  1 ،Si2O-PEG-ImBrییلییو ل اپونسید ا  6ییلییو ل سدیم استات ( 1/451گرم) را
در یک بالن  19ییلیلیتری حاای  9ییلیلیتر آب یخلوط نرده ا در دیای  51°Cهمزده شد .پیشرفت اانن
در تانک هگزان  -اتیل استات با نسبت  9به  1دنبا ل شد .پس از اتمام اانن

توسط  TLCا

ا رسیدن دیای یخلوط به دیای یحیط ،به

یخلوط  9ییلیلیتر آب یقطر اضافه ا توسط ناغذ صافی صاف گردید .جایدات رای ناغذ صافی با اتر ( 31ییلیلیتر) به خوبی
شسته ا فاز اتری در یک قیف جدانننده به فاز آبی اضافه شد .فاز آلی پس از جداسازی با نلسیم نلرید خشک شد .با تبخیر
حال ل -β ،استونسی الکلهای یربوطه با بازده باال ( 64-78درصد) به دست آید.
 -3بحث و نتیجهگیری
انجام اانن های شیمیایی در سیستمهای دافازی آبی ـ آلی گسترش فرااانی یافته ا در این راستا پلی اتیلن گلیکو لها با ازن
یولکولی پایین به عنوان ناتالیزگر انتقا ل فاز غیریونی جایگاه ایژهای را به خود اختصاص دادهاند .این پلیمرها به علت غیرسمی
بودن ،پایداری شیمیایی ا حرارتی باال ،ناربرد عمویی ا آسان ا ایکان دسترسی تجاری حائز اهمیت هستند .ایا پلی اتیلن
گلیکو لهای با ازن یولکولی پایین یایع بوده ا استفاده از آنها به عنوان ناتالیزگ ر انتقا ل فاز به علت ایجاد ایولسیون پایدار در
اانن

یشکل است زیرا در چنین شرایطی بازیافت پلی اتیلن گلیکو ل ا استفاده یجدد از آن یقران به صرفه نخواهد بود.

لذا در این پراژه بر آن شدیم تا پلی اتیلن گلیکو ل را از طریق یکی از عایلهای هیدرانسی انتهایی آن بر رای بستر سیلیکاژ ل
تثبیت نرده ا به ینظور افزای

توانایی آن در انتقا ل گونه های یونی از فاز آبی به فاز آلی ،عایل هیدرانسی انتهای دیگر آن را

به یک سر یونی تبدیل ننیم .به ینظور تهیه ناتالیزگر انتقا ل فاز یورد نظر ،ابتدا پس از تهیه سیلیکانلرید ا پلی اتیلن گلیکو ل
یونوبریید ،این دا ترنیب به یکدیگر یتصل شدند ا با افزای

 -1یتیل ایمیدازا ل ،ناتالیزگر  SiO2-PEG-ImBrتهیه گردید

(شکل .)1
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شکل  .1تهیه کاتالیزگر SiO2-PEG-ImBr

با توجه به نارآیی ناتالیزگر  SiO2-PEG-ImBrدر سنتز  -βهیدرانسی نیتریلها ] [13ا  -1،1آزیداالکلها ] [14تصمیم
گرفته شد نه نارآیی این ناتالیزگر انتقا ل فاز در تبدیل اپونسیدها به  -βاستونسی الکلها در فاز آبی بررسی شود .این
ترنیبات به نوبه خود دارای ناربردهای یتنوعی بوده ا در سنتزهای آلی از اهمیت باالیی برخوردارند .راش نالسیک برای تهیه
این ترنیبات شایل باز نردن حلقه پرفشار اپونسید توسط آنیون یورد نظر در حضور ناتالیزگرهای یتعدد ییباشد .راشهای
گزارششده در ینابع نتابخانهای اگر چه راه را برای سنتز این ترنیبات هموار نمودهاند ،ایا عاری از اشکا ل نمیباشند .بر این
اساس در این تحقیق سعی شده با استفاده از ناتالیزگر انتقا ل فاز سنتزی ) ،(SiO2-PEG-ImBrضمن بهبود بازده ،افزای
انتخابگری ا ناه
بررسی اانن

زیان اانن ها ،اانن ها در حال ل ایمن آب انجام شوند.

باز نردن حلقه اپونسید فنیل گالیسیدیل اتر با آنیون استات در حضور ناتالیزگر  SiO2-PEG-ImBrدر آب

نشان داد نه برای باز نردن اپونسید در زیان یناسب ا تشکیل یحصوالت با راندیان خوب ،نیاز به  6برابر یولی آنیون استات
باید در دیای  51°Cانجام شود .تحت شرایط بهینه ،اپونسیدهای

نسبت به اپونسید ا  1/1گرم ناتالیزگر ییباشد ا اانن

داده شد ا  -βاستونسی الکلهای یربوطه با راندیان باال به

یختلف دارای گراههای الکتراندهنده ا الکتراننشنده اانن
دست آید (شکل  1ا جدا ل .)1
OAc

OH
OAc
R

or

SiO2-PEG-ImBr
H2O, 90 oC
0.5-3 h

OH
R
)(I

)(II

O
+ NaOAc

64-78%

شکل  .2سنتز ناحیهگزین  -βاستوکسیالکلها در حضور کاتالیزگر انتقال فاز
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جهت شناسایی یحصوالت ،عالاه بر بررسی خواص فیزیکی ،طیفهای  IRا  NMRآنها نیز یورد ارزیابی قرار گرفت .در طیف
 IRیحصوالت خالص به دست آیده ،پیک پهن یربوط به ارتعاشات نششی گراه  –OHدر ناحیه  ،3311-3911 cm-1نشان-
دهنده تشکیل گراه هیدرانسی الکلی است .پیک یربوط به گراه نربونیل استات نیز در ناحیه  1711-1791 cm-1قابل
یشاهده است (شکل .)3

شکل  .3طیف  IRترکیب  -1استوکسی -3 -فنوکسی پروپان -2-ال
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جدول  .1تهیه  -βاستوکسی الکلها از اپوکسیدهای مختلف در حضور  SiO2-PEG-ImBrدر محیط آبی
یاده االیه

ردیف

یحصو ل
OAc

O

1

1/9

OH

Ph

OH

O

1

1

CH2=CHCH2OCH2

1/9

OAc

4

(CH3)2CHOCH2

1

OAc

9

CH3(CH2)2CH2OCH2

1

OAc

OH

6

78

(CH3)2CHOCH2

OH

O

79

CH2=CHCH2OCH2

OH

O

71

PhOCH2

OH

O

71

Ph

OAc

PhOCH2

3

زیان (ساعت)

راندیان ()%

71

CH3(CH2)2CH2OCH2

1

O
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OAc
OH

7

*

8

*

3

O

71

OAc
OH

3

O

71

OAc

* نسبت یولی این اپونسیدها به یون استات  1به  7است.
ناحیهگزینی اانن

باز شدن نونلئوفیلی حلقه اپونسیدها به یکانیزم اانن

ا اثرات الکترانی ا فضایی بستگی دارد .در یورد

استایرن انسید (جدا ل  ،1ردیف  ،) 1آنیون استات به نربن با استخالف بیشتر اپونسید حمله نرده در حالی نه در فنیل
گالیسیدیل اتر (جدا ل  ،1ردیف  ،)1حمله نونلئوفیل به نربن با استخالف نمتر ،یحصو ل یربوطه را حاصل نرده است .بنابراین
ییتوان نتیجه گرفت نه در یورد اپونسیدهای دارای گراههای الکتراننشنده ،اثرات فضایی تعییننننده یحل حمله
نونلئوفیل به حلقه اپونسید یی باشد ا به همین دلیل آنیون استات به نربن با استخالف نمتر حمله نرده است؛ ایا در یورد
اپونسیدهای دارای گراههای الکتران دهنده نظیر استایرن انسید ،اثرات الکترانی ارجحیت دارد ا در نتیجه استات به نربن نوع
دام نه استخالف بیشتری دارد ،حمله نرده ا یحصو ل حاصل از این حمله ،تنها یحصو ل اانن

است.

همچنین سیکلوهگزن انسید به عنوان نمونه ای از اپونسیدهای حلقوی تحت شرایط بهینه با آنیون استات اارد اانن
پیگیری اانن

با  TLCنشان داد نه اانن

گردید.

پس از  1ساعت در دیای یحیط به طور نایل به اتمام رسید ا  -1استونسی

سیکلوهگزانو ل با راندیان  64درصد تشکیل گردید .بررسی طیف  1H-NMRاین ترنیب ا ثابت نوپالژ هیدراژنهای یجاار
نشان ییدهد نه یحصو ل به دست آیده دارای فضاگزینی آنتی ییباشد (.)3J12 = 19 Hz
در ناتالیزگر  ،SiO2-PEG-ImBrسه ااحد یختلف به یکدیگر یتصل شدهاند نه هرندام از آنها نقشی را در تسریع اانن
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نردن حلقه اپونسیدها توسط آنیون استات ایفا ییننند .به نظر ییرسد نه ااحدهای پلی اتیلن گلیکو ل ،یانند نراان اترها با
ناتیون سدیم تشکیل نمپلکس داده ا آنیون استات را برای حمله نونلئوفیلی فعا لتر یینند .ااحدهای  -1یتیل ایمیدازالیوم،
به ناتالیزگر خاصیت یایع یونی ییدهد ا در ننار ااحدهای پلی اتیلن گلیکو ل ،به آن توانایی ییدهند نه بعنوان ناتالیزگر
انتقا ل فاز در اانن

عمل نند .عالاه بر این ،گراههای هیدرانسیل یوجود بر رای سطح سیلیکاژ ل با تشکیل پیوند هیدراژنی

با انسیژن حلقه اپونسید ،حمله نونلئوفیل به حلقه ا باز شدن آن را سرعت ییبخشند (شکل .)4

O

Si-O-H
O

AcO-

O
O
O

O
Na+
MeN + N

O

Si
O

Si-OH

AcOشکل  .4نقش کاتالیزوری  SiO2-PEG-ImBrدر واکنش باز شدن حلقه اپوکسید توسط آنیون استات

در تمام اانن ها ،یحصوالت به راحتی با صافنردن توسط ناغذ صافی از ناتالیزگر جدا گردیدند .به یحیط آبی ،اتر افزاده شد
ا فاز آلی نه حاای یحصوالت است ،از فاز آبی جداسازی گردید .به دلیل اهمیت استفاده یجدد از ناتالیزگر در اانن هـای
آلی به ایژه در صنعت ،قابلیت بازیافت ناتالیـزگر  SiO2-PEG-ImBrبررسی گردید .پس از انجام اانن

استایرن انسید با

سدیم استات تحت شرایط بهینه ،ناتالیزگر با صافنردن جداسازی ،با آب ا یتانو ل شسته ا در دیای  71°Cخشک شد .سپس
ناتالیزگر بازیافتی 4 ،یرتبه دیگر در اانن

یشابه یورد استفاده قرار گرفت .پس از  31دقیقه ،راندیان یحصوالت در این

اانن ها به ترتیب  67 ،67 ،68 ،71ا  69درصد به دست آید نه نشان ییدهد در این اانن  ،توانایی ناتالیزاری
 PEG-ImBrبه یقدار ناچیزی ناه

SiO2-

یییابد (نمودار .)1

 -4نتیجهگیری
این پژاه  ،راشی جدید ،ساده ا یؤثر برای سنتز  -βاستونسی الکلها از طریق اانن

باز شدن ناحیهگزین حلقه اپونسیدها

توسط آنیون استات در حضور یقادیر ناتالیزاری یک ناتالیزگر انتقا ل فاز جدید تثبیت شده رای سیلیکاژ ل در یحیط آبی را
ارائه ییدهد .از یزایای راش حاضر ییتوان به سادگی ا راحتی شرایط اانن  ،ناحیهگزینی باال ،جداسازی راحت یحصوالت،
قابلیت بازیافت ناتالیزگر ،راندیان باالی یحصوالت ا سازگاری با یحیط زیست اشاره نمود.
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SiO2-PEG-ImBr  قابلیت بازیافت کاتالیزگر.1 نمودار

 تقدير و تشکر-5
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