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چکيده
کاتالیست زیرکونیم سالن محبوس شده در نانوقفس زئولیت آلومینیومزدایی شده Yبه روش لیگاند قابل انعطاف سنتز شد .کاتالیست ناهمگن حاصله توسط
روشهای  FT-IR ،EDS ،UV-Vis ،DRS ،XRDو  FESEMشناسایی شد .مقدار کمپلکس زیرکونیم سالن در نانوقفس زئولیت برابر با 2/280
گرم کمپلکس بر یک گرم زئولیت بدست آمد .فعالیت کاتالیتیکی سیستم در فرایند اکسیمه کردن آلدهیدها در دمای اتاق مورد مطالعه قرار گرفت .مقدار
کاتالیست مورد استفاده برابر با  2/6گرم زئولیت معادل با  2/2940گرم (معادل  2/49میلیمول) کمپلکس زیرکونیم سالن بود .بازده محصوالت 62-49
درصد و مدت زمان واکنش  02-022دقیقه حاصل شد .بعالوه ،کاتالیست نسبت به آلدهیدهای خطی بصورت گزینشپذیر عمل میکند .این سیستم
قابلیت بازیابی سه دوره را بدون از دست دادن فعالیت کاتالیتیکی از خود نشان داد.
کلمات کلیدی :زیرکونیم سالن ،زئولیت آلومینیومزدایی شده ،روش لیگاند قابل انعطاف ،کاتالیست ناهمگن ،اکسیمهکردن آلدهیدها.

 -9مقدمه
اکسیمها بعنوان حدواسطهای خوب در شیمی آلی و همچنین در سنتز مواد ضدقارچ ،ضد باکتری و ضد میکروب استفاده
میشوند [ . ]2 ,5این ترکیبات با افزایش هیدروکسیل آمین هیدروکلراید به کربونیلها سنتز میشوند و برای خالصسازی و
شناسایی آلدهیدها و کتونها مورد استفاده قرار میگیرد و مخلوطی از دو ایزومر  Zو  Eرا تولید میکنند که هر دو محصول از
نظر بیولوژیکی فعال هستند  .این محصوالت با روشهای شیمیایی شامل کروماتوگرافی و یا با تکنیکهای تبلور مجدد جداسازی
میشوند [.]3

. نویسنده مسئوول :استادیار شیمی معدنی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران

m.moosavifar90@gmail.com
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چون سرعت واکنش مخلوط ایزومرها وابسته به دما هست ،بنابراین کنترل دما در طول واکنش ضروری است [ ]4اکسیمها به
سبب داشتن خاصیت نوکلئوفیلی ،بطور وسیعی در سنتز ترکیبات نیتروژندار شامل آمیدها[ ، ]1نیترونها[ ، ]1نیتریلها [ ]7و
نیتریلها اکسیدها [ ]8و اکسیمهای -سولفونیل کایرال [ ]9مورد استفاده قرار میگیرند.
روشهای متعددی برای سنتز -Zاکسیمها با استفاده از پتاسیم کربنات گزارش شده است [ .]50توسعه کاتالیستهای موثر و
متنوع برای اکسایش انتخابی آلدهیدها به اکسیمها حوزه تحقیقاتی رو به رشد است و بنابراین ،بهبود بیشتر برای عملکرد بهتر
و مالیمتر شرایط واکنش مورد نیاز است .پلیاکسومتاالتها ،بعنوان کاتالیستهای اسید برونستد در تهیه اکسیمها مورد استفاده
قرار گرفته است [ . ]52 ,55بعالوه ،هتروپلی اسید ساپورت شده بر روی بسترهای مختلف در تهیه اکسیمها استفاده شده است
[ .]58-53 ,4در تمام این روشها احتمال جدا شدن کاتالیست از روی بستر 5وجود دارد .بنابراین ،برای غلبه بر این مشکل،
کاتالیست را داخل منافذ زئولیت کپسوله میکنند .زئولیتها آلومینوسیلیکاتهای بلوری هستند که از واحدهای AlO4 -و SiO4
چهاروجهی متصل به پلهای اکسیژن تشکیل شده و قفس های دوبعدی و سه بعدی که شامل قفسهای سودالیت ،بتا و ابرقفس
میباشند تشکیل دادهاند .کاتیونها در ساختار زئولیت در موقعیت  II ،Iو  IIIقرار میگیرند و با توجه به اندازه کمپلکس ،آنها
درون ابرقفس قرار گرفته و کپسوله میشوند شکل .]59[ 5

شکل  -4ساختار زئولیت فوژاسیت []44

از جمله روشهای کپسوله کردن میتوان روش سنتز زئولیت ،2روش سنتز قالب 3و روش لیگاند قابل انعطاف 4را نام برد [.]20
در همه این روشها کاتالیست درون ابرقفس زئولیت سنتز میشود درنتیجه احتمال خارج شدن آن از منافذ ورودی که قطر
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کمتری نسبت به ابرقفس دارند کاهش یافته و درنتیجه احتمال جدا شدن کاهش مییابد .زئولیتها به خاطر ساختار حفرهمانند
خود بیشتر در فرایند حذف یونهای سنگین و مواد آالینده مورد استفاده قرار میگیرند [ .]23-25ما اخیرا متالو پورفیرین
کپسوله شده در درون نانوقفس زئولیت را به روش سنتز زئولیت تهیه کرده و در واکنش اکسیمه کردن آلدهیدها مورد استفاده
قرار دادیم [ .]24در کار تحقیقاتی حاضر که برای اولین بار انجام شد زیرکونیم سالن داخل زئولیت آلومینیومزدایی شده سنتز
شد .زئولیت با توجه به بار منفی که دارد تا اندازهای خاصیت بازی دارد و ممکن است کاتیون زیرکونیم  4+با خاصیت اسید
لووئیس داخل زئولیت هیدرولیز شود .برای جلوگیری از هیدرولیز شدن زئولیت را آلومینیومزدایی میکنند .بعالوه ،در اثر
آلومینیومزدایی ،ساختار مزوپروس تشکیل شده و تشکیل کمپلکس بسهولت انجام میشود [ .]21سپس کمپلکس به روش لیگاند
قابل انعطاف سنتز و فعالیت کاتالیتیکی کاتالیست حاصله در اکسیمه کردن آلدهیدهای خطی و آروماتیک مورد بررسی قرار
گرفت (شکل .)5

NOH
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H

H
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+

R

R

شکل -0اکسیمه کردن آلدهیدها در حضور کاتالیست زیرکونیم پورفیرین محبوس شده در زئولیت

 -2بحث و نتیجه گیری
 -9-2تهيه و شناسايي کاتاليست زيرکونيم پورفيرين محبوس در زئوليت  Yآلومينيومزدايي شده(ZrSalen-
)DAZY
زئولیت  Yبه روش شیمیایی با استفاده از  EDTAمطابق با فرایندهای گزارش شده آلومینیومزدایی شد[ .]21در این روش
 EDTAباید به آرامی و با سرعت کامال یکنواخت اضافه شود در غیر این صورت تغییر در سرعت افزایش  EDTAباعث تخریب
ساختار زئولیت خواهد شد .بعالوه ،مقدار  EDTAمورد استفاده هم باید کنترل شود تا ساختار زئولیت حفظ شود .سنتز زیرکونیم
محبوس شده در داخل نانوقفس زئولیت به روش سنتز لیگاند قابل انعطاف انجام شد[ .]20در این روش ،لیگاند یک گونه
انعطافپدیر است ولی پس از کمپلکس شدن با یون فلزی ،خیلی سخت و سفت شده و انعطافپذیری خود را از دست داده و در
نتیجه نمی تواند از منافذ زئولیت خارج شده در نتیجه در نانوقفس زئولیت بدام میافتد .در اثر سنتز کمپلکس زیرکونیوم درون
ابرقفس زئولیت ،رنگ کاتالیست حاصله تغییر کرد و پس از استخراج با سوکسله رنگ آن تغییر نکرد که نشان میدهد کمپلکس
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در درون ابر قفس زئولیت و نه بر روی آن قرار گرفته است .نتایج  ICPنیز حضور زیرکونیم را در منافذ زئولیت تایید کرد و مقدار
کمپلکس بر اساس مقدار زیرکونیم موجود در نانوقفس زئولیت برابر با  0/082گرم کمپلکس بر گرم زئولیت بدست آمد.
شکل  2الگوی پراش اشعه  Xکمپلکس  Zr)Salen(/Yرا نشان میدهد .الگوی پراش اشعه  Xکمپلکس محبوس شده مشابه
با زئولیت اولیه است که نشان می دهد در اثر تشکیل کمپلکس درون نانوقفس ،ساختار زئولیت بدون تغییر باقی مانده است.
بعالوه ،پیکهای مربوط به کمپلکس در الگوی پراش ظاهر نشده است که میتوان نتیجه گرفت کمپلکس به صورت ذرات ریز
در نانوقفس زئولیت پراکنده شده است .بازتابها در نواحی ( )355( ،)220و ( )335مربوط به موقعیت کاتیون در موقعیت ،I
IIو  IIIمیباشد که با تغییر کاتیون شدت این پیکها نسبت بهم جابجا میشود .بر اساس تشکیل کمپلکس زیرکونیم سالن
درون نانو قفس زئولیت ،ترتیب شدتهای نسبی از ( )335()220()355به ( )335()355()220تغییر میکند که تاییدی
بر جایگزینی یونهای زیرکونیم در موقعیت یونهای سدیم میباشد [.]21

شکل  -3الگوهای پراش اشعه ایکس الف -زئولیت آلومینیومزدایی شده و بZrSalen-DAZY-

طیف  FT-IRنیز شواهدی را برای تشکیل  ZrSalenدرون نانوقفس زئولیت نشان میدهد .طیف  FT-IRدر شکل  4آورده
شده است .پیک مشاهده شده در ناحیه  100-5200 cm-1و  5137 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی واحدهای
 (Si/Al)O4و ملکولهای آب هیدروکسیل موجود در شبکه زئولیت میباشد .بعالوه ،باند در ناحیه 3200-3100 cm-1مربوط
به ملکولهای آب و گروههای هیدروکسیل زئولیت میباشد .برای تایید اینکه آیا کمپلکس در منافذ زئولیت تشکیل شده طیف
 Zrsalen FT-IRبرای مقایسه آورده شد .نتایج نشان داد که شدت پیکهای  Zrsalenضعیف است که علت آن مربوط به
مقدار بارگیری کم آن داخل زئولیت هست ،بعالوه ،برخی از پیکها توسط پیکهای زئولیت پوشانده شده است .با این حال،
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پیکهایی در نواحی  2900 cm-1و  5510 -5100 cm-1بترتیب مربوط به ارتعاشات  C-C ،C-Hو  C-Nکمپلکس میباشد.
بعالوه ،باندهای مربوط به  Zr-Oو  Zr-Nدر ناحیه( 100 cm-1ناحیه اثر انگشت) قرار دارد که در این شکلها بطور کامل
نشان داده نشده است[.]27

شکل  FT-IR -9الف) زئولیت آلومینیومزدایی شده ،ب)  ،Zr-Yج) کمپلکس زیرکونیم سالن و د) کاتالیست ZrSalen-DAZY

شکل  1ساختار کمپلکس زیرکونیم سالن را نشان میدهد .طیف جذبی لیگاند سالن در منطقه  200-400نانومتر باندهای جذب
شدیدی را به نمایش میگذارد .این باندهای جذب ،به انتقاالت * π→πمربوط میشود .باندهای جذب ناحیه  250-300نانومتر
مربوط به انتقاالت * π→πناشی از حلقههای آروماتیک است و باندهای جذب ناحیه  300-410نانومتر شامل انتقاالت *π→π
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و * nناشی از گروههای  C=Nمیباشد (شکل  1الف) .باند مربوط به * nدر اثر کمپلکس شدن لیگاند سالن با
زیرکونیم به سبب کئوردینه شدن جفت الکترون های نیتروژن از بین رفته است .در مقابل باند جدیدی با اندکی جابجایی در
نواحی  400نانومتر در طیف مشاهده شده است که مربوط به انتقال بار از ) )LMCT( O2-(2p) Zr4+ (4dمیباشد که
در هر دو طیف کمپلکس زیرکونیم سالن و زیرکونیم سالن محبوس در زئولیت آلومینیومزدایی شده وجود دارد و تشکیل
متالوکمپلکس را داخل نانوقفس اثبات میکند (شکل  1ب و ج) [ .]29 ,28البته جابجایی در موقعیت پیکها را میتوان به فشار
حلقه مربوط به نانوقفس ارتباط داد (شکل .)1

شکل  -9ساختار زیرکونیم سالن

شکل  -6طیف  UV-Visالف -لیگاند سالن ،ب -کمپلکس زیرکونیم سالن و ج -طیف  UVجامد )ZrSalen-DAZY (DRS
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تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ( )FESEMزئولیت  Yو کاتالیست  ZrSalen-DAZYنشان میدهد در اثر
قرار گیری کمپلکس درون زئولیت مورفولوژی سطح زئولیت بدون تغییر باقی مانده است (شکل  .)7پس میتوان نتیجه گرفت
که کمپلکس در منافد زئولیت سنتز شده است نه بر روی سطح آن.

ب
شکل -7تصاویر  FESEMالف -زئولیت  Yو ب-کاتالیست ZrSalen-DAZY

از طرفی ،شکل  8آنالیز  FESEM-EDSکاتالیست  ZrSalen-DAZYحضور عنصر زیرکونیم را نشان میدهد و تشکیل
متالوکمپلکس را در منافذ زئولیت تایید میکند.
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شکل  -8آنالیز  EDSکاتالیست ZrSalen-DAZY

 -2-2بررسي فعاليت کاتاليتيکي کاتاليستهاي تهيه شده در فرآيند اکسيم کردن آلدهيدها
-9-2-2بررسي اثر دما در فرآيند اکسيم کردن آلدهيدها توسط کاتاليست تهيه شده

واکنش اکسیمه کردن بوتیرآلدهید به عنوان سوبسترای مدل در حضور کاتالیست  ZrSalen-DAZYدر حالل اتانول و در
دماهای متفاوت مطابق با جدول  5مورد بررسی قرار گرفت .پیشرفت واکنش با  TLCدنبال شد .همانطور که از جدول 5
برمیآید افزایش دما تاثیر چندانی بر روی بازده واکنش ندارد در نتیجه واکنش در دمای اتاق انجام شد .نتایج در جدول  5آورده
شده است.
جدول  -4اثر دما روی بازده اکسیمه کردن
بازده )%(0
72
79
79

زمان (ساعت)
3
3
3

بوتیرآلدهید4

دما (درجه سانتیگراد)
دمای اتاق
72
42

 -4کاتالیست  2/6گرم ،اتانول  9میلیلیتر ،بوتیرآلدهید  4میلیمول و  4/0میلیمول هیدروکسیل آمین هیدروکلراید
 -0بازده جداسازی شده
 -2-2-2اثر مقدار کاتاليست

واکنش کاتالیستی اکسیمهکردن بوتیرآلدهید به عنوان سوبسترای مدل در حضور کاتالیست  ZrSalen-DAZYبا مقدارهای
متفاوت کاتالیست انجام شد .چون بازده واکنش برای  0/1و  0/8گرم کاتالیست  ZrSalen-DAZYتفاوت چندانی وجود
نداشت و از طرفی مقدار کاتالیست مورد استفاده هم کمتر بود بنابراین مقدار بهینه کاتالیست  0/1گرم معادل با  0/0492گرم
زیرکونیم سالن انتخاب شد.
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4

جدول -0اثر مقدار کاتالیست بر روی بازده اکسیمه کردن بوتیرآلدهید
بازده )%(0
42
92
72
79

کاتالیست (گرم)
2/0
2/9
2/6
2/8

زمان (ساعت)
3
3
3
3

 -4اتانول  9میلیلیتر ،بوتیرآلدهید  4میلیمول  4/0میلیمول هیدروکسیل آمین هیدروکلراید و دمای اتاق
 -0بازده جداسازی شده
-3-2-2فرايند اکسيمه کردن آلدهيدها در حضور کاتاليست ZrSalen-DAZY

تحت شرایط بهینه واکنش ،طیف گستردهای از آلدهیدهای آروماتیک و آلیفاتیک با هیدروکسیل آمین هیدروکلراید در حضور
کاتالیست  ZrSalen-DAZYو در دمای اتاق برای حصول -zآلدوکسیمهای مربوطه واکنش دادند .نتایج نشان داد که ماهیت
استخالف اثر مشخصی بر روی بازده محصول ندارد .در همه حاالت-z ،آلدوکسیم با گزینشپذیری  %500حاصل شد و محصول
جانبی تشکیل نشد .محصوالت با مقایسه با نقاط ذوب آنها و جابجایی شیمیایی  1HNMRشناسایی شدند .بعالوه ،کاتالیست
گزینش پذیری را نسبت به آلدهیدهای خطی نشان داد .نتایج نشان داد که با افزایش طول زنجیر ،بازده واکنش کاهش مییابد.
میتوان نتیجه گرفت که ساختار زئولیت به طول زنجیر حساس است .به نظر میرسد که با افزایش طول زنجیر ،تحرک ملکول
کم شده و نفوذ به منافذ زئولیت کاهش مییابد در نتیجه دسترسی به سایت فعال کم شده و بازده واکنش کاهش مییابد.
 -3روش تجربی
 -9-3مواد شيميايي و دستگاهها
زئولیت  NaYاز شرکت سیگما-آلدریچ خریداری شد .همه حاللها و واکنشگرها از شرکت مرک ،فلوکا و سیگما-آلدریچ خریداری
شدند و بدون خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتند .تمام و اکنشها در دمای اتاق مورد مطالعه قرار گرفتند.
طیفهای  FT-IRبصورت قرص  KBrبا استفاده از دستگاه شیمادزو مدل  8400sمحصول ژاپن در محدوده -400cm-1
 4000ثبت شدهاند .برای آنالیز نمونهها از دستگاه پراش پرتو ایکس بروکر  D8 advanceبا منبع تابش  Kαمس در طول موج
 5/14انگسترم با ولتاژ  40کیلوولت ،شدت جریان  30میلی-آمپر در گستره زاویه پراش ( 1-10 )2θدرجه و در دمای محیط،
استفاده شده است.
طیف های  FESEMبا دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی با گسیل نشر میدانی  MIRA3 ،FEG-SEMساخت کمپانی
 Tescanکشور چک ثبت شده اند .از دستگاه اتوکالو سفارشی جهت تهیه زئولیت استفاده شد .طیف  1H NMRبا استفاده
از دستگاه اسپکترومتر مدل بروکر-آرانس  AQSبا قدرت  100مگاهرتز ثبت شد.
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آزمایشات کروماتوگرافی گازی  GCبا استفاده از دستگاه شیمادزو  GC-16Aو با استفاده از ستون پر شده با سیلیکون DC-
 200یا  Carbowax 20 mانجام شد .در این آزمایشات -nدکان به عنوان استاندارد داخلی استفاده شد .نیتروژن به عنوان
گاز حامل و دتکتور  FIDانتخاب شد.
4

جدول  -3اکسیمه کردن آلدهیدها با هیدروکسیل آمین هیدروکلراید کاتالیز شده با کاتالیست  ZrSalen-DAZYتحت شرایط همزدن مغناطیسی
نقطه ذوب /نقطه جوش
0
جابجایی شیمیایی
بازده ()%
زمان
سوبسترا
ردیف
گزارش شده
مشاهده شده
4

482

72

403

]9[ 406-408

8/46

0

482

79

402

]9[404

8/04

3

482

82

496

]44[ 496

8/44

39

482

72

499

]44[ 496

8/44

99

482

69

490

]44[ 496

8/44

6

482

82

444

]32[ 449-402

6/89

7

02

49

98

]34[ 97

6/40

8

482

79

448

]34[ 449

6/70

4

022

62

492

]30[ 490

6/73

4آلدهید  4میلیمول ،هیدروکسیل آمین هیدروکلراید  4/0میلیمول ،کاتالیست  2/6گرم ،اتانول  9میلیلیتر و دمای  343کلوین
 0بازده جداسازی شده
 -4دور اول بازیابی
 -0دور دوم بازیابی
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 -2-3روش عمومي سنتز زيرکونيم سالن محبوس در زئوليت
به منظور تهیه کاتالی ست مورد نظر ،ابتدا زئولیت  NaYبه روش شیمیایی با ا ستفاده از  EDTAآلومینیومزدایی شد .در این
روش مقدار ،سرعت و زمان اضافه کردن  EDTAباید بطور دقیق کنترل شود تا مانع از آمورف شدن زئولیت شود [. ]21
 -9-2-3تهيه زيرکونيم سالن کلرايد

اب تدا م قدار  5میلی مول ( 0/30122گرم) زیرکونیوم کلر ید در  32میلیلیترم تانول حل شدددد .سدددپس م قدار  5میلی مول
(0/21853گرم) از لیگاند سالن در  32میلیلیترمتانول حل شد .در مرحله بعد محلول لیگاند قطره قطره به محلول نمک فلز در
حال رفالکس اضددافه گردید .مخلوط واکنش به مدت  8سدداعت در دمای  540درجه سددانتیگراد وتحت همزدن مغناطیسددی،
رفالکس شد .در آخر محلول سرد شده و کمپلکس مایل به زرد رنگ به دست آمده بعد از جداسازی و چندین مرحله شستشو
با متانول ،در آون خشک گردید .طیف  FT-IRاین ترکیب برای مقایسه با کمپلکس محبوس شده آورده شده است.
 -2-2-3تهيه زيرکونيم مبادله يوني شده با زئوليت  Yآلومينيومزدايي شده

زیرکونیوم به روش مبادله یون جایگزین کاتیون سدیم خارج ساختار زئولیت آلومینومزدایی شد ( .)Zr/Yدر این روش  5گرم
زئولیت آلومینیومزدایی شده به محلول  0/3گرم زیرکونیوم کلرید چهار آبه در 21میلیلیتر اتانول ا ضافه شد .محلول حا صل به
مدت  24ساعت در دمای اتاق تحت همزدن مغناطیسی قرار گرفت و سپس رسوب حاصله صاف شد و پس از آن چندین بار با
آب مقطر داغ ش ست شو داده شد .در مرحله آخر ،جامد صاف شده در دمای  80درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت در آون
خشک گردید .محصول جامد سفید رنگ  Zr/Yبه دست آمد.
 -3-2-3کاتاليست زيرکونيم سالن محبوس شده در زئوليت آلومينيومزدايي شده ZrSalen/DAZY

لیگاند سددالن با اسددتفاده از روش گزارش شددده در مقاله سددنتز شددد [ .]20از روش لیگاند انعطافپذیر برای محبوس کردن
کمپلکسهای شیف باز زیرکونیوم سالن در حفرات زئولیت  Yاستفاده شد .در واکنش نوعی ،ابتدا بر روی  5گرم  Zr/Yدر یک
بالن ،مقدار  3گرم لیگاند سالن سنتز شده ا ضافه شده و سپس مخلوط واکنش بمدت  24ساعت در دمای  520درجه سانتی
گراد و تحت همزدن مغناطی سی قرار گرفت .ماده جامد حا صله با حاللهای متانول ،اتانول و ا ستون تحت ا ستخراج سوک سله
قرار گرفت تا لیگاندهای واکنش نداده ش سته شود .در مرحله بعد ،به منظور حذف کاتیونهای واکنش نداده موجود در حفرات
زئولیت ،نمونه با محلول آبکی  0/5موالر  NaClبه مدت  1سدداعت تحت همزدن مغناطیسددی قرار گرفت .در نهایت رسددوب
نارنجی رنگ به دست آمده بعد از جداسازی و چندین مرحله شستشو با آب مقطر داغ ،در آون خشک گردید.
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 -3-3ارزيابي فعاليت کاتاليتيکي  ZrSalen/DAZYدر فرايند اکسيم کردن آلدهيدها
در فرایند نوعی ،هیدروکسیل آمین هیدروکلراید ( 5/2میلیمول) ،آلدهیدها ( 5میلیمول) 0/1 ،گرم کاتالیست معادل با 0/0492
گرم (برابر  0/54میلیمول) زیرکونیم سالن و  1میلیلیتر اتانول به عنوان حالل مخلوط شده و تحت همزدن مغناطیسی قرار
گرفت .پیشرفت واکنش با  TLCیا  GCدنبال شد .بعد ازکامل شدن واکنش ،کاتالیست صاف شده و با اتانول شستشو داده شد.
به محلول زیر صافی ،سدیم بی کربنات  %50اضافه شد و ماده آلی توسط دی اتیل اتر استخراج شد .ماده آلی خشک شد و با
استفاده از اتانول برای حصول محصوالت خالص ،تبلور مجدد یافت .ترکیبات حاصله با استفاده از نقاط ذوب و جابجایی شیمیایی
 1H NMRشناسایی شد .در ادامه دادههای  NMRبرای برخی از نمونهها آورده شده است.
4-Nitrobenzaldehyde oxime (light yellow solid, 70% yield):1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ
7.76-7.78(q, 2H), 8.22(s, 1H), 8.25-8.28(q, 2H).
3-Nitrobenzaldehyde oxime (light yellow solid, 75% yield):1H NMR (500 MHz, DMSO- 6):
δ7.71 (t, J= 8.2 Hz, 1H), 8.05-8.06 (m, 1H), 8.21-8.24 (m, 1H), 8.34(s, 1H), 8.42(s, 1H),
11.66(s, 1H).
4-Chlorobenzaldehyde oxime (white solid, 80% yield):1H NMR (500 MHz, DMSO- 6):
)δ7.45-7.48 (m, 2H), 7.60-7.63(q, 2H), 8.16(s, 1H), 11.38 (s, 1H
Butyraldehyde oxime (colourless liquid, 75% yield): 1H NMR (500 MHz, CDCl3):  0.97 (t,
3H), 1.52 (m, 2H), 2.06-2.50 (m, 2H), 6.728 (t, 1H), 9.3 (s, 1H).
 -4نتیجه گیری
زئولیت  Yبه روش شیمیایی توسط  EDTAآلومینیومزدایی شد .در اثر این عمل نه تنها زئولیت خاصیت اسیدی پیداکرده بلکه
قطر حفرات افزایش یافته و کمپلکس داخل زئولیت به راحتی تشکیل میشود .کاتالیست  ZrSalenداخل نانوقفس زئولیت
آلومینیومزدایی شده Yبه روش لیگاند قابل انعطاف سنتز شده و کاتالیست حاصله توسط تکنیکهای ،EDS ،DRS ،XRD
 FT-IRو  FESEMشناسایی شد .مقدار کمپلکس زیرکونیم سالن برابر با  0/082گرم بر گرم زئولیت بدست آمد و فعالیت
کاتالیستی آن در واکنش اکسیمهکردن آلدهیدها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که کاتالیست نسبت به اکسیمه کردن
آلدهیدهای خطی بصورت گزینشپذیر عمل میکند و با افزایش طول زنجیر ،بازده کاهش و زمان واکنش افزایش مییابد .میتوان
نتیجه گرفت با افزایش طول زنجیر و افزایش جرم ،تحرک کاهش یافته ،دسترسی به سایت فعال کاسته و در نتیجه بازده واکنش
کاهش مییابد .بعالوه ،این کاتالیست توانا یی بازیابی را بدون از دست دادن فعالیت کاتالیتیکی از خود نشان میدهد .بعالوه
شرایط بهینه و بیشترین فعالیت کاتالیستی برای اکسیمهکردن آلدهیدها برابر با  0/1گرم کاتالیست 5/2 ،میلیمول هیدروکسیل
آمین هیدروکلراید و دمای اتاق حاصل شد.
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