سال یازدهم ،شماره  83بهار 5831

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4@TiO2/Cu2Oبا ساختار هسته-پوسته :یک کاتالیزور
مؤثر ،جدید و قابل بازیافت در سنتز دیآریلاترها
فیروزه نعمتی* ،علی الهام پور و یلدا رنگرز
دانشکده شیمی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت34/83/55 :

تاریخ تصحيح34/55/51 :

تاریخ پذیرش34/51/51 :

چکيده
نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4@TiO2/Cu2Oبا ساختار هسته-پوسته به عنوان کاتالیزور در واکنش جفت شدن متقاطع کربن-اکسیژن بین
انواع آریلهالیدها و فنولها استفاده شد .کلیهی واکنشها تحت شرایط بهینه با استفاده از  DMFبه عنوان حالل و در دمای 041درجهی سانتیگراد و
در حضور  01میلیگرم کاتالیزور با راندمان خوب تا عالی انجام شد .با توجه به مغناطیس بودن این نانوکامپوزیت میتوان آنها را به راحتی و با استفاده از
یک آهنربای ساده از محیط واکنش جدا کرده و چندین بار دیگر (تا  4بار) بدون کاهش چشمگیر در فعالیت کاتالیزوری مورد استفاده قرار داد.
واژگان کلیدی :نانوذرات مغناطیسی ،جفت شدن متقاطع ،دیآریلاتر

 -1مقدمه
دیآریلاترها به علت حضور در بسیاری از ترکیبات طبیعی بیولوژیکی ،دارویی و همچنین در مونومرها برای سنتز پلیمرهای
تجاری دستهی مهمی از ترکیبات آلی به شمار میروند [ .]3،2سنتز داروهایی با خواص ضد التهابی و ضد درد (فنوپروفن)،]2[ 2
معرفهای ضد تومور (سورافنیب) ،]4[ 3معرفهای ضد اچ.آی.وی (کلروپپتین) 2و سیکلوپپتیدهای طبیعی (آنتیبوتیک
وانکومایسین) ]5[ 4که حاوی واحدهای دیآریلاتر در ساختار خود میباشند ،توجه بسیاری را به خود جلب کردهاند (شکل .)2

* .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی آلی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

fnemati@semnan.ac.ir

1

Fenoprofen
Sorafenib
3
chloropeptin
4
vancomycin
2
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شکل  -0مثالهایی از ساختار دیآریلاتر در ترکیبات طبیعی و دارویی

به غیر از روشهای مرسوم سنتز این ترکیبات ،واکنشهای جفت شدن متقاطع کاتالیز شده به کمک فلزات واسطه،
عمومیترین و رایجترین روش سنتز دیآریلاترهاست .واکنشهایی مانند :اولمن( 2واکنش هالیدها و فنولهای کاتالیز شده با
مس) [ ،]6بوشوالد-هارتویگ( 3واکنش کاتالیز شده با پاالدیوم) [ ،]7،8واکنش چان-ایوانز-الم( 2اتصال معرفهای اورگانوبوران
و فنول در حضور مس) [ .]9در این میان استفاده از پاالدیوم علیرغم کارآمدی زیاد معایب زیر را داراست:
هزینهی باال و گران بودن پاالدیوم ،در دسترس نبودن آن ،جداسازی سخت و همچنین دشواری حذف پاالدیوم باقیمانده
از محصول مورد نظر [ .]22،21واکنش اولمن کاتالیز شده با مس جایگزین مناسبی برای سنتز دیآریلاترهاست .با این حال
انجام این واکنشها به شیوهی کالسیک که مستلزم استفاده از مقادیر استوکیومتری مس و نمکهای مس ،دمای باالی واکنش
در حاللهای قطبی ،بازده متوسط یا کم محصوالت و زمان طوالنی واکنش است ،کاربردهای آن را در مقیاس صنعتی محدود
کرده است .به همین منظور ،طی چندین سال گذشته برای بهبود عملکرد این روشها تالشهای قابلتوجهی صورت پذیرفته
است .یکی از این اقدامات انجام شده ،استفاده از افزودنیهای خاصی است که به عنوان لیگاند مس عمل میکنند .این لیگاندها
سرعت واکنش را افزایش داده و اجازه می دهند جفت شدن در حضور مقدار کمتری از مس و در دمای مالیمتری انجام شود
[ .]22،23همچنین این افزودنیها حاللیت نمکهای مس را افزایش داده و از تراکم آنها جلوگیری میکنند [ ]24و با افزایش
دانسیتهی الکترونی روی گونههای کاتالیزوری واکنشپذیری آنها را افزایش میدهند .ترکیبات مختلفی تاکنون به عنوان لیگاند
و پیشبرنده در واکنشهای جفت شدن متقاطع کاتالیز شده با مس مورد استفاده قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به

1

Ullmann
Buchwald–Hartwig
3
Chan–Evans–Lam
2
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فنانترولینها [-3،2 ،]25دیآمینها [-2،2 ، ]23دیکتونها [ ]26و ایمینوپیریدینها [ ]28اشاره کرد .با وجود پیشرفتهای
قابلتوجه در اصالح واکنشهای اولمن کاتالیز شده با مس قابلیت بازیافت کاتالیزور و استفادهی مجدد از آن به ندرت مورد توجه
قرار گرفته است .بنابراین طراحی سیستمهای کاتالیزوری ارزان تر ،کارآمدتر و سازگار با محیط زیست برای سنتز این ترکیبات
هنوز هم یکی از زمینههای تحقیقاتی فعال است.
طراحی سیستمهای مغناطیسی جدید به علت بازیابی بسیار آسان کاتالیزور با استفاده از یک آهنربای ساده و بدون نیاز به
فیلتراسیون متداول ،بسیار مورد توجه قرار دارد [ .]27واکنشهای کاتالیز شده به کمک نانوذرات مغناطیسی به علت خالصسازی
آسان محصوالت ،بازیافت مؤثر کاتالیزور و حداقل اثر فلز در محصوالت به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهاند .از این رو در
میان نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 ،به علت پایداری شیمیایی زیاد ،سمیت کم ،هزینهی پایین ،در دسترس بودن و آماده سازی
بسیار ساده به طور ویژه مطلوب هستند [ .]29نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4مانند نانوذرات دیگر مساحت سطح باالیی دارند،
اگرچه این ویژگی باعث افزایش تماس بین واکنشدهندهها و کاتالیزور و در نتیجه افزایش فعالیت کاتالیزوری آنها می شود اما
انرژی سطح باال ممکن است به کلوخهای شدن و به هم چسبیدن ذرات و از دست رفتن ابعاد نانو منجر شود که این امر فعالیت
کاتالیزوری نانومواد را به شدت کاهش میدهد [.]31
یک راهحل مؤ ثر برای غلبه بر این مشکل اصالح سطح نانوذرات با استفاده از عوامل و معرفهای پوششی مناسب مثل
سیلیکا [ ،]32تیتانیومدیاکسید [ ،]33پلیمرها [ ، ]34،32سورفاکتانتها [ ]35و کربن فعال شده [ ]38،36است که مانع از
تجمع ذرات میشود که در میان این ترکیبات ،تیتانیومدی اکسید از خواص منحصر به فردی چون قدرت اکسیدکنندگی زیاد،
هزینهی پایین ،غیرسمی بودن و پایداری شیمیایی طوالنیمدت در برابر خوردگیها برخوردار است [ .]37-22در همین راستا
استفاده از نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4با پوشش  TiO2که شامل جداسازی آسان توسط آهنربا و بازیافت آسان آن میباشد
مورد توجه قرار گرفت.
در گذشتهی نزدیک و در ادامهی کارهای تحقیقاتی گروه ما روی کاتالیزورهای سبز و سازگار با محیط زیست [،]22،23
کامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4@TiO2/Cu2Oبا ساختار هسته-پوسته سنتز و به طور کامل شناسایی شد و سپس برای سنتز
ترکیبات تریآزول مورد استفاده قرار گرفت [.]24
در این تحقیق ،فعالیت کاتالیزوری این کامپوزیت  Fe3O4@TiO2/Cu2Oبرای سنتز انواع دیآریلاترها با استفاده از واکنش
جفت شدن متقاطع آریلهالیدها و فنولها مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -2بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4@TiO2/Cu2Oطبق گزارش قبلی ساخته شد[ ]24و از آن به عنوان
کاتالیزور در سنتز دیآریلاترها استفاده شد.
برای بررسی شرایط بهینه در سنتز دیآریلاترها از واکنش بین فنول و فنیلیدید به عنوان واکنش مدل استفاده گردید
(شکل .)3

شکل -2واکنش مدل جهت سنتز دیآریلاتر

به منظور به دست آوردن بهترین نتایج ،تأثیرانواع حالل  ،دماهای مختلف و نیز مقدار کاتالیزور بر روی این واکنش مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  2قابل مشاهده میباشد.
باالترین بازده جداسازی شده ،هنگامی بهدست آمد که از  DMFبه عنوان حالل ،دمای  241oCو از  21میلیگرم کاتالیزور
در حضور استیلاستون استفاده شد .با افزایش مقدار کاتالیزور تأثیر بسزایی بر روی سرعت و بازده واکنش مشاهده نشد (شکل
.)2

شکل -0سنتز مشتقات دیآریلاتر با استفاده از کاتالیزور Fe3O4@TiO2/Cu2Oتحت شرایط بهینه

آ-شرایط واکنش :فنول ( 0میلیمول) ،فنیل یدید ( 0/2میلیمول) 0( Cs2CO3 ،میلیمول) ،استیلاستون(  0میلیمول)  ،1تحت جو N2

ب-بازده جداسازی شده
ج-حالل ( 2میلیلیتر)
د-بدون افزایش استیلاستون

پس از مشخص شدن تأثیر عوامل مختلف بر روی این واکنش و تعیین شرایط بهینه ،واکنش مشتقات مختلف فنول و آریلهالید
در این شرایط مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمایشها در جدول  3آورده شدهاست.
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جدول .0بهینه سازی واکنش جفت شدن متقاطع فنول و فنیل یدید تحت شرایط مختلف

آ

ردیف

کاتالیزور(میلیگرم)

شرایط

زمان(ساعت)

بازده ب ()%

2

-

241oC/DMF

21

1

3

(Fe3O4@TiO2 )21

241oC/DMF

5

22

2

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )21

35oC/DMF

5

کم

4

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

221oC/DMF

5

71

5

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

548oC/DMF

1

38

ج

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

 /DMFبازروانی

5

92

8

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )13

241oC/DMF

5

83

7

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

241oC/DMF

5

92

9

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

241oC/DMF

6

92

21

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

241oC/DMF

0

87

22

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

241oC/DMSO

5

72

23

ج

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

 / H2Oبازروانی

5

7

22

ج

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

 / C2H5OHبازروانی

5

31

د

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

241oC/DMF

5

کم

25

(Fe3O4@TiO2/Cu2O )03

بدون حالل241oC/

5

21

6

24

از اینرو ،انواع مختلف آریلهالیدها و همچنین فنولها با موفقیت در این واکنش بهکار گرفته شدند .با توجه به جدول ،3مشاهده
گردید که زمان واکنش برای آریلهالیدهای با استخالف الکترونکشنده نسبت به آریلهالیدهای با استخالف الکتروندهنده
کوتاهتر
است .از سوی دیگر ،بیشترین بازده در سنتز دیآریلاتر زمانی حاصل گردید که گروههای الکترونکشنده مانند نیترو روی
حلقهی آریلهالید در موقعیت پارا قرار داشتند .این نکته بیانگر آن است که واکنش فوق به اثر گروههای استخالفی حساسیت
نشان میدهد .در نتیجه ،این روش برای تمام آریلهالیدها (حتی آریلکلریدهای دارای فعالیت کمتر) و فنولها با گروه الکترون-
کشنده و الکتروندهنده با بازده خوب تا عالی قابل انجام میباشد.
جدول  .2واکنش جفت شدن انواع آریلهالیدها و فنولها با استفاده از کاتالیزورFe3O4@TiO2/Cu2O

38
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زمان(ساعت)

بازده ب ()%

2

5

92

3

2/5

95

2

8/5

76

4

7

72

5

5

93

6

5

77

8

6

92

7

5

91

9

5

72

21

7

86

22

23

53

23

6

92

ردیف

آریلهالید

محصول

فنول
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22

4/5

79

24

5

78

25

6

72

26

7

87

28

8

85

27

8/5

82

آ-شرایط واکنش :فنول ( 0میلیمول) ،آریلهالید ( 0/2میلیمول) 01( Fe3O4@TiO2/Cu2O ،میلیگرم) 2( DMF ،میلیلیتر)0( Cs2CO3 ،
میلیمول) ،استیلاستون(  0میلیمول) ،دما  ،041 oCتحت جو N2

ب-بازده جداسازی شده
جدول .0مقایسهی روش حاضر با سایر روشهای گزارش شده جهت سنتز دی فنیل اتر
آ

ردیف

کاتالیزور

شرایط

زمان
(ساعت)

بازده
()%

مرجع

2

Cu(OAc)2.H2O

271°C /NMP

33

87

[]25

3

Cu(bpy)2BF4

91oC-221oC/DMF

33

75

[]26

2

BINAM–Cu(OTf)2

221° C/Dioxane

27

81

[]28

4

Fe

225°C /DMF

31

75

[]27

5

Fe3O4@TiO2/Cu2O

241°C /DMF

5

92

روش
حاضر

ب

آ– بازده جداسازی شده
ب-شرایط واکنش :فنول ( 0میلیمول) ،آریلهالید ( 0/2میلیمول) 01( Fe3O4@TiO2/Cu2O ،میلیگرم) 2( DMF ،میلیلیتر)،
 0(Cs2CO3میلیمول) ،استیلاستون(  0میلیمول) ،دما  ،041 oCتحت جو N2

در جدول  2کارایی روش ارائه شده جهت سنتز مشتقات دیآریلاتر با دیگر مقاالت منتشر شده مقایسه گردیده است.
بنا بر جدول  ،2کاتالیزور  Fe3O4@TiO2/Cu2Oزمان و راندمان مناسب تری را جهت انجام این واکنش فراهم مینماید
(جدول  3ردیف  ،) 5در حالیکه دیگر کاتالیزورهای ارائه شده دارای زمان واکنش طوالنیتر و بازده پایینتری هستند (جدول 2
ردیفهای  2 ،3 ،2و .)4
39
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یک چرخهی کاتالیتیکی  CuI/CuIIIمبتنی بر دو فرآیند اکسایش-کاهش اغلب برای واکنشهای جفت شدن اولمن ارائه
شده است [ .]29مکانیسم شامل افزایش اکسایش آریلهالید به مس ) (Iو تشکیل حدواسط  aryl-CuIIIاست .سپس جفت شدن
هسته دوستی و قسمت آریل حدواسط طی فرآیند حذف کاهشی محصول نهایی را تولید خواهد کرد که با تولید دوبارهی
کمپلکس مس ) (Iهمراه است.

شکل -4مکانیسم پیشنهادی جهت سنتز دیآریلاتر

 -1-2بازیابی کاتالیزور
در ادامه ،قابلیت بازیافت کاتالیزور در این واکنشها بررسی شد که پس از چندین بار بازیابی (تا  4بار) کاهش بسیار
ناچیزی در واکنشپذیری و بهرهی واکنش مشاهده گردید (نمودار .)2
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با توجه به مغناطیس بودن نانوذرات سنتز شده ،برای جمعآوری و استفادهی مجدد از آنها میتوان از یک آهنربای ساده
استفاده کرد .جداسازی مغناطیسی جایگزین جالبی برای فیلتراسیون یا سانتریفیوژ است ،زیرا مانع از دست رفتن کاتالیزور
شده و قابلیت استفادهی مجدد آن را افزایش میدهد.
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نمودار .0قابلیت بازیافت کاتالیزور در  4مرتبه پیاپی سنتز دیآریلاتر

-3روش تجربی
-5-8مواد شيميایي و دستگاهها
تمامی معرفها و حاللهای به کار رفته در این واکنشها از شرکت مرک و آلدریچ خریداری شده و بدون خالصسازی
مجدد مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای تعیین خلوص واکنشگرها و بررسی پیشرفت واکنشها از روش کروماتوگرافی الیهی
نازک ) (TLCبا صفحهی آلومینیومی و سیلیکاژل  F254 -60و المپ فرابنفش استفاده شده است .دمای ذوب ترکیبات سنتز
شده با استفاده از دستگاه نقطهی ذوب  Thermo Scientific 9100اندازهگیری شده است .کلیهی طیفهای  IRتوسط
دستگاه طیف نورسنج  Shimadzuمدل  8400sو با استفاده از قرص پتاسیم برمید ثبت شده است .همچنین طیفهای
NMRتوسط دستگاه  Bruker DRX-400به ترتیب در  411و  211مگاهرتز برای هستههای  1Hو  13Cاخذ شده است.
-1-8تهيهي نانوذرات Fe3O4

نانوذرات  Fe3O4طبق گزارش قبلی تهیه شد[.]41
-8-8تهيهي نانوذرات Fe3O4@TiO2

نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4در مخلوطی از حالل اتانول ( 351میلیلیتر) و استونیتریل ( 91میلیلیتر) پراکنده شدند.
این مخلوط به مدت  25دقیقه در دستگاه التراسونیک قرار گرفت .سپس  2/5میلیلیتر محلول  35( NH3.H2Oدرصد وزنی)
به آن اضافه شد .پس از بههمزدن مداوم مکانیکی به مدت  21دقیقه 2 ،میلیلیتر تترابوتیلتیتانات ) (TBTOمحلول در 31
میلیلیتر اتانول مطلق قطره قطره به سوسپانسیون حاصل اضافه گردید در حالیکه در  21 oCبه طور مداوم هم زده میشد.
مجددا ،مخلوط واکنش جهت تشکیل نانوذرات پوسته /هسته  Fe3O4@TiO2به مدت  2/5ساعت هم زده شد .سپس محصول
به دست آمده توسط آهنربای مغناطیسی جمعآوری و سه بار با اتانول مطلق شسته شد.
-4-8تهيهي نانوFe3O4@TiO2/Cu2O
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نانوکامپوزیت با نسبت مولی  7 : 3از  Fe3O4@TiO2:Cu2Oسنتز شد.
نانو 1/244( Fe3O4@TiO2گرم) در  71میلیلیتر آب مقطر پراکنده شد 5 .میلیلیتر محلول  1/2( CuCl2موالر) به
 Fe3O4@TiO2آبدار اضافه شد و به مدت  25دقیقه در دستگاه التراسونیک قرار گرفت .سپس تحت تابش مافوق صوت2/7 ،
میلیلیتر محلول  2( NaOHموالر) قطره قطره به آن اضافه گردید .محلول حاصل بالفاصله به رنگ آبی روشن تبدیل شد که
نشاندهنده تشکیل  Cu(OH)2میباشد .در نهایت  23میلیلیتر  1/2( NH2OH.HClموالر) ظرف  5ثانیه به محلول تزریق
شد .محلول در حمام آب به مدت  2ساعت نگهداری و به مدت  2دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس محلول باالیی تا حد امکان جدا
گردید و رسوب حاصل با  6میلیلیتر آب و اتانول با نسبتهای حجمی  2:2سه بار شسته شد .بدین ترتیب نانوذرات جامد قهوهای
رنگ  Fe3O4@TiO2/Cu2Oتهیه گردید که میتواند به مدت چندین ماه بدون هیچگونه تغییری در رنگ و فعالیت در یک
ظرف مناسب نگهداری شود.
-1-8روش کار عمومي سنتز مشتقات ديآریلاتر
مخلوطی از مشتقات فنول ( 2میلیمول) ،آریلهالید ( 2/3میلیمول) 2( Cs2CO3 ،میلیمول)Fe3O4@TiO2/Cu2O ،

( 21میلیگرم) ،استیلاستون ( 1/2میلیمول) و  DMFبدون آب ( 3میلیلیتر) در یک لوله آزمایش ریخته شده و تحت جو
نیتروژن در دمای  241oCهم زده شد .پیشرفت واکنش به کمک کروماتوگرافی الیهی نازک تعقیب شد .بعد از اتمام واکنش،
مخلوط حاصل تا دمای اتاق سرد شده و به کمک فرآیند استخراج ،فاز آلی (اتیل استات) و فاز آبی (آب) از یکدیگر جدا گردیدند.
کاتالیزور توسط یک آهنربا از مخلوط واکنش جدا شد .نانوذرات جمعآوری شده پس از شستشو با استون و خشک شدن در
دمای  71oCبه مدت  2ساعت ،میتوانند چندینبار مورد استفاده قرار گیرند بدون اینکه فعالیت کاتالیتیکی آنها کاهش
چشمگیری داشته باشد .فاز آلی با آب شسته شده و با  MgSO4بدون آب خشک شد و سپس برای خالصسازی رسوب باقیمانده
از یک ستون کروماتوگرافی کوتاه استفاده گردید و محصول مورد نظر با بازده عالی به دست آمد .الزم به ذکر است ،کلیهی
واکنشهای گزارش شده در این تحقیق تحت جو نیتروژن انجام شد.

بررسي داده هاي طيفي
جدول 3ردیف 22 ،8 ،2
دی فنیل اتر
Colorless oil (lit. [41]).
H NMR (CDCl3, 400 MHz): 7.65-7.61 (m, 4H), 7.43-7.38 (m, 6H).

1

C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ157.74, 130.20, 123.62, 119.33.

13

جدول 3ردیف 23 ،7 ،3
-2نیترو-4-فنوکسی بنزن
Yellow solid, m.p. 58–60 °C (lit.[42] 60 °C).
H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 8.14-8.10 (m, 2H), 7.38-7.33 (m, 2H), 7.20-7.16 (m, 1H),

1

7.03-7.00 (m, 2H), 6.95-6.91 (m, 2H).
C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ 162.34, 153.73, 129.29, 124.90, 124.38, 119.51, 116.09.

13
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نتیجهگیری-4
پوسته به عنوان کاتالیزوری مؤثر برای واکنش- با ساختار هستهFe3O4@TiO2/Cu2O  از نانوکامپوزیت،در این پژوهش
 نتایج به دست آمده نشان داد انواع دیآریلاترها با بازده خوب تا عالی سنتز.جفت شدن متقاطع فنول و آریلهالید استفاده شد
 بدون استفاده از پاالدیوم یا افزودنیهای گرانقیمت دیگر توانایی انجام این واکنش را، طیف وسیعی از گروههای عاملی.شدند
 قابلیت بازیافت بسیار آسان کاتالیزور از مخلوط واکنش توسط یک آهنربای ساده و چندین بار استفادهی مجدد از آن.داشتند
.بدون کاهش چشمگیر در فعالیت کاتالیتیکی از ویژگیهای برجستهی این روش پیشنهادی است
تقدیر و تشکر-5
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