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چكيده :بهطور معمول براي اکسايش گروه سولفيد تيواستاميد و تبديل آن به داروي هدف (مودافينيل) از عامل
اکسنده هيدروژن پراکسيد  33%در حضور گالسيال استيک اسيد استفاده ميشود که در مدت  4ساعت انجام ميگيرد.
در اين کار پژوهشي نانو کاتاليست جديد  VO3¯/NH3+/SiO2 /Fe3O4تهيه و شناسايي شد و از اين کاتاليست
براي اکسايش سولفيد به سولفوکسيد در حضور مقدارهاي مولي  H2 O2استفاده شد .نتيجههاي به دست آمده
نشان دهنده افزايش راندمان فراوردهي پاياني و کاهش زمان واکنش به حدود  44دقيقه ميباشد .کاتاليست جديد
تهيه شده بهدليل دارا بودن ويژگيهاي مغناطيسي پس از انجام مرحله سولفوکسايش ،توسط ميدان مغناطيسي
خارجي(آهن ربا) از ظرف واکنش به راحتي خارج شده و پس از شستشو ،دوباره در واکنش استفاده شد .کاتاليست
ارايه شده توسط فناوريهاي  VSM ،SEM ،BET ،IRو  XRDشناسايي شد.
واژههاي كليدي :اکسايش؛ سولفيد؛ مودافينيل؛ دي فنيل متيل سولفينيل استاميد؛ نانو کاتاليست؛
.VO3¯/NH3+/SiO2 /Fe3O4
;KEYWORDS: Oxidation; Sulfide; Modafinil; Diphenyl methyl sulfonyl acetamide; Nano-catalysts
VO3- / NH3+-SiO2 / Fe3O4.
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شکل 3ـ شماي تهيه مودافينيل با استفاده از روش الفون.

انجام ميگيرد که ابتدا دي فنيل متيل ايزو تيو اورونيوم از
دي فنيل متانول با استفاده از تيو اوره و هيدروژن برميد تهيه ميشود،
سپس دي فنيل متيل تيواستيک اسيد از دي فنيل متيل ايزو تيو اورونيوم
با استفاده از کلرو استيک اسيد توليد ميشود ،در ادامه
دي فنيل متيل تيواستاميد از دي فنيل متيل تيواستيک اسيد
با استفاده از تيونيل کلريد تهيه ميشود ،سرانجام با استفاده از
يک اکسيدکننده مانند هيدروژن پراکسيد ،دي فنيل متيل تيواستاميد
اکسيد شده و داروي مودافينيل توليد ميشود (شکل .]2[ )1
از جمله کاربردهاي اين دارو در افزايش هوشياري دانشجويان،
نظاميان و خلبانان مي باشد .به عنوان نمونه سربازان آمريکايي
در جنگ عراق از اين دارو استفاده کرده و توانستند تا  11ساعت
بدون خواب و حتي با افزايش ميزان هوشياري به ماموريتهاي
خود بپردازند .بيشتر در گروه مودافينيل عوارض جانبي شامل
سردرد ،تهوع ،خشکي دهان ،از دست دادن اشتها ،عصبي بودن،
بي خوابي ،اضطراب ،فشار خون باال و التهاب حلق در بيماران
مصرف کننده رخ نميدهد [.]3
اکسايش انتخابي ترکيبهاي آلي ،يکي از زمينههاي گسترده
پژوهش در شيمي ميباشد .از هدفهاي مهم در اين زمينه ،جايگزيني
فرايند استوکيومتري اکسايش با واکنشهاي کاتاليستي انتقال
اکسيژن ميباشد .به داليل اقتصادي و زيست محيطي ،تهيه
کاتاليستهاي مؤثر ،پايدار و انتخابگر براي تشکيل فراورده
مورد توجه قرار گرفته است .البته يافتن کاتاليستي مناسب براي واکنش
انتخابي يک اتم اکسيژن از يک اکسنده ،شبيه هيدروژن پراکسيد،
الکيل هيدروژن پراکسيد ،اکسيژن مولکولي ،دوميل بنزن ،اوزون،
سديم هيپوکلريت ،متا کلرو پر بنزوئيک اسيد ،پراسيدهاي
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سولفونيک آلي ،هيدرو پراکسي فسفونيک اسيد ،تري فلؤرو استيک اسيد،
دياکسيرانها و  ...با مولکولهاي آلي گوناگون در شرايط ماليم
يک چالش سخت در زمينه کاتاليستهاي زيستي و شيميايي است.
در سامانههاي کاتاليستي جديد که از نظر زيست محيطي مناسب هستند
اکسندههاي تميز مانند هيدروژن پراکسيد و اکسيژن مولکولي
برتري دارند [ .]1يکي از راهکارهاي مؤثر ،استفاده از
کمپلکسهاي عنصرهاي واسطه به همراه اکسيدکنندههاي دوستدار
محيط زيست چون اکسيژن مولکولي و هيدروژن پراکسيد ميباشد.
هيدروژن پر اکسيد ،افزون بر در دسترس بودن ،داراي توانايي
بااليي براي انتقال اکسيژن ميباشد ،در ضمن فراوردهي فرعي آن
آب ميباشد .واکنشهاي اکسايشي با هيدروژن پراکسيد مانند
اکسايش آلکنها و الکلها ،به عنوان يک روش سبز در تهيه آلي،
مورد مطالعه بسياري از گروههاي پژوهشي قرار گرفته است.
کشف روشهاي مؤثر و عملي اکسايش با استفاده از ( )H2O2آبي
به عنوان اکسنده نهايي ،هنوز هم هدف مهمي در شيمي تهيه
ميباشد .هيدروژن پراکسيد يک اکسنده متداول است که
به عنوان سفيد کننده استفاده ميشود .هيدروژن پراکسيد ()H2O2
سادهترين پراکسيد است (پراکسيدها ترکيبهاي هستند که داراي
يک پيوند يگانه اکسيژن ـ اکسيژن هستند) .تجزيه اين ماده باعث
ايجاد راديکالهاي ) (OHميشود که بيش از چند ثانيه در دسترس
نميباشند و در اين مدت با خاصيت شديد اکسيدکنندگي خود،
مواد آلي و معدني را اکسيد ميکند [ .]5حال با توجه به کارهاي
پژوهشي انجام شده در زمينه تهيه کاتاليستهاي گوناگون
در فرايند اکسايش سولفيدها ] ،[6-1در اين پژوهش تهيه
يک کاتاليست جديد مزوپروس سيليکاتي اصال ح شده با وانادات
علمي ـ پژوهشي
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و نقش کاتاليستي آن در تهيه يکي از مهمترين داروهاي
هوشيارکننده (مودافينيل) مورد بررسي قرار مي گيرد.
بخش تجربي
مواد اوليه

مواد مصرفي مورد استفاده در اين کار ،سديم بوروهيدريد،
بنزوفنون ،تيوگليکوليک اسيد ،هيدروژن پراکسيد ،نانو ذرات نمک
آهن ) (IIIکلريد 6.آبه به همراه نمک آهن ) (IIکلريد 1 .آبه،
آمونياک ،تري فلورو استيک اسيد ،تترا اتيل اورتو سيليکات
( ،)TEOSآمينو پروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTSو آمونيوم
وانادات ) (NH1VO3بودند.
دستگاه ها

دستگاه
بهوسيله
فراوردهها
FT-IR
پرتوهاي
 Bomen FT-IR-MB-Seriesثبت شده است .تعيين ساختار
بلوري با استفاده از دستگاه پراش پرتو ايکس مدل
 Single Crystal Diffractometer Stoe IPDS IIانجام گرفت.
تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMتوسط دستگاه
 TESCANمدل  WEGAMثبت شدهاند.
براي تهيه نانو کاتاليست طراحي شده ،ابتدا نانو ذرههاي
 Fe3O1طبق روشهاي موجود در منابع علمي تهيه شد .سپس
با استفاده از تترا اتيل اورتو سيليکات ( )TEOSگروههاي سيليکاتي
بر روي نانو ذرههاي مغناطيسي قرار گرفت .در ادامه با استفاده از
آمينو پروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTSگروههاي آميني
بر روي واحدهاي سيليکاتي قرار گرفت .براي تبديل گروههاي NH2
به گروهاي  NH3+از تري فلورو استيک اسيد CF3COOH
استفاده شد .در ادامه با استفاده از آمونيوم وانادات ()NH1VO3
گروههاي ¯ VO3بهصورت جفت يون و با پيوندهاي الکترواستاتيک
کنار گروههاي  NH3+بر روي کاتاليست قرار ميگيرند .همچنين
براي بررسي کاتاليست مذکور آنالوگهايي از داروي مودافينيل
تهيه شدند که هر يک به ترتيب توضيح داده خواهد شد.
روش تهيه نانو ذرههاي مغناطيسي Fe3O4

در اين بررسي نانو ذرههاي آهن به عنوان هسته مغناطيسي
کاتاليست مورد نظر انتخاب شد .براي تهيه اين نانو ذرههاي
نمک آهن ( )IIIکلريد 6.آبه به همراه نمک آهن( )IIکلريد 1 .آبه
(به نسبتهاي مولي  )1:2در داخل آب ديونيزه به مدت
علمي ـ پژوهشي

شکل 2ـ شماي تهيه .SiO2/Fe3O4

 2ساعت هم خورد تا به طور کامل حل شود .سپس
در جو نيتروژن محلول آبي آمونياک قطره قطره به ظرف واکنش
افزوده ميشود تا  pHمحيط در عدد  12ثابت شود .سپس محلول
به مدت  31دقيقه رفالکس شده و به مدت  2ساعت کنار گذاشته ميشود.
سرانجام رسوب بهدست آمده صاف شده و با استفاده از آب ديونيزه
چندين بار شستشو داده ميشود تا  pHبه حدود  9برسد .سرانجام
رسوب بهدست آمده در دماي  61درجه سلسيوس به مدت  12ساعت
خشک شد ].[9
تهيه SiO2/Fe3O4

براي تهيه  SiO2 /Fe3O1مقدار (  2گرم) از  Fe3O1تهيه شده
در داخل محلول اتانول ( 161ميلي ليتر) آب ديونيزه ( 11ميلي ليتر)
و آمونياک ( %25حدود  5ميلي ليتر) ريخته شد و به مدت  15دقيقه
در حمام اولتراسونيک قرار داده شد تا پراکندگي بهخوبي
صورت گيرد .سپس ( 5ميلي ليتر) تترا اتيل اورتو سيليکات
به آهستگي و قطره قطره داخل ظرف افزوده شد و محتويات ظرف
واکنش به مدت  12ساعت هم زده شد .سپس ذرهها توسط صاف کردن
جمع آوري شده و چندين بار با آب ديونيزه شستشو داده شد
و به مدت  12ساعت در دماي  61درجه سلسيوس خشک شد
(شکل .[11] )2
تهيه  SiO2 /Fe3O4اصالح شده توسط آمينوپروپيلتري اتوکسي سيالن

مقدار ( 2گرم) از ماده  SiO2 /Fe3O1تهيه شده در داخل
(11ميلي ليتر) تولوئن خشک ريخته شده و مقدار  1/21ميلي مول
از آمينوپروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTSداخل ظرف ريخته شد.
ظرف واکنش به مدت  11ساعت در شرايط بازچرخاني قرار گرفت.
پس از اتمام واکنش با صاف کردن فراوردهي حاصل بهدست آمده
و چندين بار با آب و اتانول و اتر شستشو داده شده و در دماي
 61درجه سلسيوس به مدت  12ساعت خشک شد (شکل .[11] )3
55

محمدجواد تقيزاده و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،53شماره 3593 ،2

شکل 5ـ اصالح سطح  SiO2/Fe3O4با استفاده از (.)APTS

شکل 4ـ تهيه .NH3+-SiO2/Fe3O4
تبديل گروههاي آميني به گروههاي NH3+

براي تبديل گروههاي  NH2به  NH3+مقدار ( 2گرم) از ماده
 NH2-SiO2/Fe3O1در داخل ( 5ميلي ليتر) دي کلرومتان ريخته شده
و حدود ( 1ميلي ليتر)  CF3COOHبه آن افزوده شد و در دماي اتاق
به مدت يک شب به هم زده شد .سپس ،ترکيب به دست آمده
صاف شد چندين بار با آب ديونيزه و دي کلرومتان و کلروفرم
شستشو داه شده و سپس در دماي  61درجه به مدت  12ساعت
خشک شد (شکل .)1
تهيه کاتاليست پاياني VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4
 NH3+-SiO2/Fe3O1با مقدار اضافي NH1VO3

مقدار ( 2گرم) از
در داخل ( 35ميلي ليتر) آب ديونيزه ريخته شده و به مدت  21ساعت
در دماي اتاق بهم زده شد .فراوردهي پاياني صاف شده و چندين بار
با آب ديونيزه و اتانول و کلروفرم شستشو داده شده و به مدت
 12ساعت در دماي  61درجه سلسيوس خشک شد (شکل .)5

شکل  3ـ کاتاليست پاياني .VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

به مدت يک ساعت در دماي حدود ( 25درجه سلسيوس)
رها کرده تا مخلوط به طور کامل حل شود .سپس در يک ظرف
جداگانه مقدار ( 1/1گرم) سديم بورو هيدريد را در ( 2ميلي ليتر)
آب مقطر حل کرده و محلول به آرامي و در دماي اتاق به بالن
افزوده ميشود ،پس از دو ساعت رسوبهاي تشکيل شده صاف شد
و خشک شد (شکل . [2] )6
روش تهيه دي فنيل متيل تيو استيک اسيد

در يک بالن دو دهانه 51ميلي ليتري مقدار ( 5گرم) دي فنيل متانول
خشک و ( 1/2ميلي ليتر) تيوگليکوليک اسيد و ( 31ميلي ليتر)
تري فلؤرو استيک اسيد به ترتيب وارد نموده و به مدت سه ساعت
در دماي محيط رها کرده سپس محلول مورد نظر در تبخير کننده دوار
قرار گرفت تا حالل جداسازي شود ،در ادامه به رسوب به دست
آمده است( 111ميلي ليتر) آب مقطر افزودن ،سپس توسط کاغذ
صافي و قيف بوخنر رسوبهاي فراورده جداسازي شد
(شکل .[2] )9

روش تهيه مودافينيل
روش تهيه دي فنيل متانول

روش تهيه ديفنيلمتيلتيواستاميد

در يک بالن شيشهاي  51ميلي ليتري مقدار ( 2/2گرم)
بنزوفنون خشک و ( 11ميلي ليتر) اتانول را به ترتيب وارد نموده و

در يک بالن  51ميليليتري ،مقدار ( 5گرم) ديفنيلمتيل
تيواستيک اسيد خشک و ( 31ميليليتر) حالل بنزن و ( 1/5گرم)
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شکل  6ـ شماي تهيه دي فنيل متانول.

شکل 7ـ شماي تهيه دي فنيل متيل تيو استيک اسيد.

شکل  8ـ شماي تهيه ديفنيل متيل تيواستاميد.

تيونيلکلريد را به ترتيب وارد نموده و به مدت يک و نيم ساعت،
تحت بازرواني در دماي  111درجه سلسيوس ،در حمام روغن و
درحالي که با مگنت همزده ميشد ،رها شد تا يک روغن نارنجي
رنگ توليد شد .روغن بهدست آمده را با روتاري حالل پراني نموده
و سپس ( 11ميليليتر) حالل ديکلرومتان به روغن نارنجي
افزوده و طي چند مرحله ،مقدار( 91ميلي ليتر) آمونياک به آن
افزوده شد و بهمدت  2ساعت در دماي محيط هم خورد .سپس
مخلوط بهدست آمده در قيف جداکننده ريخته شده و به ترتيب
مقدار 11ميليليتر آب مقطر و مقدار 11ميليليتر ديکلرومتان
به آن افزوده و بهشدت بههم زده شد و اجازه داده شد تا دو فاز آلي
و آبي از هم جدا شوند .در مرحله بعد مقداري منيزيم سولفات
در بشر داراي فراورده ريخته و هم زده شد و سپس به آرامي با
کاغذ صافي صاف شد .در مرحله آخر ،حالل ديکلرومتان موجود
در فراورده پرانده شد و فراوردهي ديفنيلمتيلتيواستاميد بهدست
آمد (شکل .[2-3 ] )1

علمي ـ پژوهشي

در مرحله پايـاني بـه  9ميلـي لي تـر حـالل اسـتو نيتر يـ ل
مقــدار يــک ميلــي مــول از پــودر ســفيد دي فنيــ ل مت يــ ل
سولفيني ل استاميد افـزوده شـد ه و  5مـول درصـد کاتاليسـت
 VO 3 ¯ /NH 3 + -SiO 2 /Fe 3 O 1و حـــدود  1م ي لـ ـ ي مـــول H 2 O 2
بـه محلــول افـزوده شــد ه و در دمــاي محـي ط هــم زده شــد.
پي شــرفت واکــنش از طر يــ ق کرومــاتوگرافي ال يــ ه نــازک
پيگي ري شده و پس از تکميـ ل شـدن واکـنش کـه در مـدت
زمان  15دقي قـه انجـام گرفـت ،فـراوردههـا توسـط فنـاوري
نوبلورسازي (حالل هـاي اتـانول/آب) خـال سـازي شـدند
(شکل .)9
بررسي مقدار بهينه کاتاليست

در واکنش نمونه انتخابي مقدارهاي گوناگون کاتاليست بررسي شده
و با توجه به جدول زير مقدار بهينه کاتاليست  5مول درصد
انتخاب شد (شکل .)11
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جدول 3ـ مقايسه مقدار بهينه کاتاليست.
راندمان )(%

زمان )(min

کاتاليست

)(mol%

واکنش

21

211

1

1

61

211

2

2

15

211

3

3

19

91

1

1

91

15

5

5

91

91

5

6

92

15

11

9

شکل 9ـ شماي تهيه مودافينيل با کاتاليست .VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

شکل 31ـ استفاده از مقدارهاي گوناگون کاتاليست .VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4
آزمايش قابليت استفاده دوباره کاتاليست

با توجه به (شکل  )11به دليل خاصيت مغناطيسي چشمگير
کاتاليست معرفي شده ،پس از اتمام واکنش ،با استفاده از آهن ربا
کاتاليست از محيط واکنش خارج شده و پس از چندين بار شستشو
با اتيل استات و متانول ،خشک شده و دوباره در واکنش همانند
مورد استفاده قرار گرفت.
همانگونه که در نمودار زير (شکل  )12نشان داده شده است
از خاصيت کاتاليستي ،کاتاليست مورد نظر در واکنش اکسايش
56

تهيه مودافينيل کاسته نشده است.
تهيه مشتقهاي مودافينيل

جهت بررسي کارايي کاتاليست مورد نظر ،چند مشتق
مودافينيل با استفاده از کاتاليست معرفي شده تهيه شد که نتيجههاي آن
در جدول زير نشان داده شده است .همانگونه که ديده ميشود،
زمان انجام واکنشها بهينه شده و واکنشها در زمانهاي بسيار
پايين انجام شدند (جدول .)2
علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ تهيه مشتقات مودافينيل با استفاده از کاتاليست . VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

مرجع

نقطه

ذوب)(°C

محصول

آزمايش

سولفيد

راندمان (%)a

زمان )(min

]159-151[12

162-161

93

15

1

]161-159[12

161-161

92

51

2

]15-11[12

15-11

91

15

3

]119-111[12

151-119

91

11

1

]131-129[13

129-121

91

15

5

311

 %راندمان

31

1
4

5

2

3

تعداد دفعات استفاده از کاتاليست

شکل 33ـ استفاده از ميدان مغناطيسي خارجي براي خارج کردن
کاتاليست از ظرف واکنش.

شکل 32ـ نمودار استفاده دوباره از کاتاليست در بهره واکنش تهيه
مودافينيل.

نتيجه ها و بحث

 JCPDS= 01-079-416يکسان هست .همچنين يک پيک پهن
در حدود زاويه  31-21درجه ،نشان دهنده  SiO2بيشکل ميباشد
(شکل .)13
فناوري اسپکتروسکوپي زير قرمز تبديل فوريه ،براي شناسايي
گروههاي سطحي بهکار رفت .هر نوع گروه سطحي خاص،

براي تأييد ساختار کاتاليست  ،VO3¯/NH3+-SiO2/Fe3O1آناليز
پراش پرتو ايکس انجام گرفت .فاصله شبکه محاسبه شده از
پيکهاي پراش يافته در 59/11 ،53/11 ،13/11 ،35/11 ،31/11
و  62/51°با الگوي ساختار اسپينل مکعبي  Fe3O1با کد

علمي ـ پژوهشي
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511

شدت )(a.u.

231
211
331
311
31
71

81

61

31

41

21

51

31

1

2

شکل 35ـ پرتو  Xکاتاليست . VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

شدت )(a.u.

311

3311

2311

5311

طول موج خاصي از تابش زير قرمز را جذب ميکند .در پرتو
ترکيب  ، Fe3O1فرکانس کششي گروه  Fe-Oدر ،ῡ = 651-111cm-1
فرکانس کششي نامتقارن گروه  Si-O-Siدر  ῡ = 1111 cm-1و
فرکانس کششي متقارن آن در  ῡ = 111 cm-1ديده ميشوند.
در  Fe3O1و  ،SiO2/Fe3O1پيام گروه  OHآب در ()ῡ = 3121 cm-1br
ظاهر ميشود .فرکانس کششي  NHدر ترکيب NH3+-SiO2/Fe3O1
در ناحيه  2911 cm-1و  ῡ = 2116و پيام خمشي آن در ناحيه
 ῡ = 1151 cm-1نشانگر تهيه اين ترکيب ميباشد (شکل .)11
ريخت شناسي و اندازه نانو ذرهها توسط  SEMبررسي شد که
در شکل  15نشان داده شده است.
خاصيت مغناطيسي ذرههاي نانوکاتاليست در  311درجه کلوين
اندازه گيري شد .منحني مغناطيس اندازه گيري شده براي
 Fe3O1خال و کاتاليست  VO3¯/NH3+-SiO2/Fe3O1در شکل 16
آورده شده است .همانگونه که ديده ميشود مقدار مغناطيس
و کاتاليست VO3¯/NH3+/SiO2/Fe3O1
اشباع براي  Fe3O1خال
به ترتيب  59و  emu/g 21ميباشد .کاهش نزديک به  35واحدي
مربوط به حضور بخشهاي  VO3¯/NH3+-SiO2بر روي Fe 3O1
ميباشد که بر روي آن پوشيده شدهاند .با اين حال هنوز هم
با پايين آمدن مغناطيس ،نانو ذرهها ميتوانند به راحتي و با اعمال
ميدان مغناطيسي خارجي از محلول واکنش جدا شوند.
با توجه به آناليز  ،BETسطح ويژه از نمونه 97196 m2/g
تعيين ميشود و همچنين جذب  ،BJHحجم تجمعي از منافذ بين
 311-19نانومتر را  1/15 cm3/gنشان ميدهد (شکل .)19
با اين حال ،به طور متوسط منافذ جذب نمونه  9171نانومتر
ميباشد ،که شايد به دليل خلل و فرج در ذرههاي نفوذ ناپذير،
نيتروژن نمي تواند در تماس با ديوار داخلي از روزنهها عبور کند [.]11
از سوي ديگر ،تجمع نانوذرههاي  Fe 3O1ميتواند منجر به
بزرگتر شدن اندازه روزنهها شود [ .]15چگالي نمونه بر اساس
نتيجه  BETجاري  2/16 g cm-3گرم محاسبه ميشود.
FT-IR

531

1
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4311

طول موج ()cm-3

شکل 34ـ مقايسه پرتو فروسرخ کاتاليست در مرحلههاي گوناگون
ساخت.

نتيجهگيري

شکل 33ـ تصور  SEMکاتاليست . VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

58

در اين کار پژوهشي نانو کاتاليزگر جديد مغناطيسي
 VO3¯/NH3+-SiO2/Fe3O1با روش شيميايي و طي چهار مرحله
با استفاده از نانو ذرههاي  Fe3O1و تترا اتيل اورتو سيليکات ()TEOS
و آمينو پروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTSو اضافي
 NH1VO3در حضور تري فلورو استيک اسيد  CH3COOHتهيه
علمي ـ پژوهشي
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3

61

21

5

3111

شدت )(a.u.

-3111

-31111

2
3

-41

Fe5O4

3/1

-61

1/8

1/6

1/2

1/4

1/1

ميزان جذب )(mmol/g

31111

41

4

1

فشار نسبي )(P/P0

ميدان اعمال شده ()OS

شکل 36ـ مقايسه خاصيت مغناطيسي  Fe3O4خالص و کاتاليست
.VO3-/NH3+-SiO2/Fe3O4

شکل 37ـ نمودار جذب و دفع همدماي نيتروژن.

و توسط فناوريهاي  VSM ،SEM ،IR ،BETو  XRDشناسايي شد.
اين کاتاليست براي اکسايش سولفيد به سولفوکسيد در ترکيبهاي
دارويي مودافينيل و همانندهاي آن در حضور مقدارهاي مولي H2O2
استفاده شد .نتيجههاي به دست آمده نشان داد که استفاده
از مقدار بهينه کاتاليزگر يعني  5مول درصد منجر به افزايش
راندمان فراوردهي نهايي تا  91درصد و همچنين کاهش زمان
واکنش از  1ساعت به حدود  15دقيقه ميباشد .کاتاليزگر جديد
ارايه شده به دليل دارا بودن ويژگيهاي مغناطيسي پس از انجام
مرحله اکسايش سولفيد ،توسط ميدان مغناطيسي خارجي(آهن ربا)
از ظرف واکنش به راحتي خارج شده و پس از شستشو ،دوباره
در واکنشهاي بعدي تا چهار بار به طور مفيد قابل استفاده ميباشد.
با توجه به راندمان باالي واکنش و همچنين کوتاهترشدن

زمان فرايند اکسايش (نسبت به پژوهشهاي انجام شده پيشين
] ،)[2-3 ، 12-13ميتوان به اين نتيجه اشاره کرد که اين روش
در مقايسه با روش هاي گزارش شده در مراجع داراي راندمان و
زمان بسيار بهتري مي باشد.
قدرداني

نويسندگان از همکاري گروه شيمي و دانشکده علوم پايه
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