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علمي ـ پژوهشي

بررسی فعالیت کاتالیستی ناهمگن کمپلکس های )Ni (II
با لیگاندهای بازشیف  H2L1و  H2L2تثبیت شده بر روی TiO2

در کاهش  -4نیتروفنول
علی حسین کیانفر* ،+نیره میرحیدری ،محمدامین آرایش
دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده :برای حذف و کاهش پارانیتروفنول از آبهای آلوده و پسابهای صنایع مطالعههای بسیاری انجام شده است
و از روشهای گوناگون مانند جذب ،اکسایش کاتالیستی ،الکتروفنتون ،الکتروشیمیایی ،تخریب میکروبی و غیره
استفاده شدهاست ولی این روشها مشکلهایی از جمله حساسیت کم ،هزینهی باال ،نیاز به شرایط دمایی ویژه
و مدت زمان طوالنی دارند .یکی از روشهای مورد توجه دانشمندان در سالهای اخیر هیدروژندارکردن کاتالیستی
پارانیتروفنول و تبدیل آن به مشتق آمینوفنول است .از همین رو در این پژوهش تالش شد تا با ساخت نانوکاتالیستهای
ناهمگن ،ماده سمی و سرطانزای پارانیتروفنول به مشتق پاراآمینوفنول آن کاهش داده شود .بدین منظور
(سالیسیلیدن -2آمینوتیوفنول = L1و سالیسیلیدن-2آمینوفنول = )L2کمپلکسهای [) ]NiLx(DMFو [)]NiLx(PPh3
بر روی بستر تیتانیومدیاکسید قرار داده شد .نانوکاتالیست بهدست آمده با فناوریهای طیفسنجی فروسرخ )،(IR
میکروسکوپ الکترونی ( ،)FE- SEMطیف سنجی  ،EDX/Mappingپراش پرتوایکس پودری ( )XRDو پالسمای
جفت شدهی القایی ( )ICPمورد شناسایی قرارگرفتند .در ادامه به منظور بررسی انجام واکنش کاهش پارانیتروفنول
به پاراآمینوفنول در حضور سدیم بورهیدرید به عنوان عامل کاهنده و در دما و فشار محیط نانوکاتالیستی مورد استفاده
قرارگرفت .واکنش مورد نظر با استفاده از طیفسنجی مرئی -فرابنفش دنبال شد .براساس نتیجههای بهدست آمده
در حضور نانوکاتالیست  ]NiL1(pph3)[/TiO2واکنش در مدت زمان  8دقیقه و با مقدار  k = /0053 s-1پایان میپذیرد.
کلید واژه  :کمپلکسهای نیکل ( ،)IIتیتانیومدیاکسید ،پارانیتروفنول ،پاراآمینوفنول ،واکنش کاهش.
;Keyword: Nickel (II) complexes; Titanium dioxide; Para-nitrophenol; Para-aminophenol
Reduction reaction.

مقدمه

در سالهای اخیر سنتز نانو ذرههای سرامیکی ،به دلیل ویژگی
نوری ،الکترونیکی و قابلیت چگالش بهتر ،مورد توجه بسیار

قرار گرفته است .در این میان نانو ذرههای تیتانیومدیاکسید ،ویژگی
الکتریکی ،نوری و فوتوکاتالیستی خوبی از خود نشان دادهاند [.]1
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کاربرد و کارایی تیتانیومدیاکسید به شدت تحت تأثیر ساختار بلوری،
شکل و اندازهی ذرههای آن است [ .]2بنابراین تالشهای
بسیار زیادی برای تولید نانو ذره تیتانیومدیاکسید با اندازه ،شکل و
تخلخل کنترلشده ،برای استفاده در الیههای نازک ،سرامیکها،
کامپوزیتها ،وکاتالیستها صورت گرفته است [ .]1تیتانیومدیاکسید
مادهای است که در زمینههای گوناگونی چون رنگها ،پالستیکها،
مواد آرایشی ،جوهرها ،کاغذها و حسگرها کاربرد دارد [.]3،4
تیتانیومدیاکسید دارای سه شکل بلوری آناتاز ،روتیل و بروکیت است.
از نظر ترمودینامیکی ،روتیل پایدارترین فاز تیتانیومدیاکسید در فشار
معمولی است و دو فاز دیگر ،فازهای نیمه پایدار این سامانه هستند.
پارانیتروفنول ،یا  -4نیتروفنول ( )4-NPیکی از پرکاربردترین
مشتقهای نیتروفنولها محسوب میشود که به دلیل داشتن یک گروه
هیدروکسیل در ساختار خود انحالل پذیری زیادی در آب دارد .گروه
نیترو موجود در ساختار آن بر این پایداری افزوده است .پارانیتروفنول
یکی از آالیندههای آلی است که به طور گسترده در صنایع گوناگون
مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجایی که به سادگی در آب حل میشود
به مقدار زیادی در پساب ،خاک و هوا موجود است .این ماده در محیط زیست
پایدار است و در برابر تجزیه زیستی مقاومت میکند .بنابراین گسترش
فناوری برای تصفیهی چنین ترکیبهایی برای ایجاد محیط زیستی
بدون این ماده بسیار دلخواه است [ .]5روشهای گوناگونی برای
حذف این مادهی مضر از پسابهای صنعتی پیشنهاد شده است.
از جمله این روشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد  :جذب ،انعقاد،
اسمز معکوس ،تجزیه زیستی و شیمیایی ،تخریب فتوشیمیایی،
تخریب میکروبی ،اکسایش کاتالیستی با ماکروویو ،روش
الکتروفنتون ،روش الکترولختگی ،روش الکتروشیمیایی و تخریب
فتوکاتالیستی [ .]6-8یکی از روشهای مورد توجه دانشمندان
در سالهای اخیر هیدروژندار کردن کاتالیستی این مواد و تبدیل
آنها به مشتق آمینوفنول مربوطه است .در روش کاهش کاتالیستی
پارانیتروفنولها افزون بر حذف موثر پارانیتروفنول از طبیعت و تبدیل آن
به مادهی مفید پاراآمینوفنول یک روش سبز اقتصادی و مناسب
از نظر انرژی نیز محسوب میشود .پاراآمینوفنولها کاربردهای زیادی
در زمینههای گوناگون دارند ،ازجمله استفاده از آنها به عنوان
حدواسطی برای سنتز انواع داروهای ضددرد ،کاهندهی تب مانند
استامینوفن ،در صنعت ظهور عکس ،در رنگرزی به عنوان مادهی
ضدخوردگی] ،[9در رنگ مو و افزودنیهای نفتی است .روشهای
گوناگونی برای سنتز پاراآمینوفنول وجود دارد .یکی از روشهای تولید
پاراآمینوفنول ،به روش کاهش چند مرحلهای پارانیتروفنول در حضور
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مخلوطی از اسید و آهن است .این روش منجر به تولید مقدارهای
زیادی لجن آهن میشود که باعث ایجاد مشکلهای زیست محیطی
میشود ] .[10در سالهای اخیر استفاده از روشهای مبتنی بر
شیمی سبز گسترش بسیاری داشته است .بر همین اساس مسیر تبدیل
کاتالیستی پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول در محیطهای آبی در شرایط
مالیم بسیار مورد توجه است [ .]11از آنجایی که ترکیبهای
آروماتیک دارای گروه های آمین کاربردهای فراوانی در صنایع
گوناگون دارند در این پژوهش کاهش ترکیب سمی و سرطانزای
پارانیتروفنول به ترکیب پاراآمینوفنول مد نظر قرار گرفت .در همین
راستا در این پژوهش تالش شد تا با طراحی نانوکاتالیستهایی
بر پایهی یک بستر زیستسازگار و ارزانقیمت ،واکنش کاهش
پارانیتروفنول انجام شود .نانوکاتالیستهای ساخته شده دارای
کمپلکسهای [ ]NiLX DMFو [ ]NiLX PPh3سنتز شده بهوسیلهی
لیگاندهای سهدندانهی  ONOو  SNOبر روی بستری از
تیتانیومدیاکسید است.
بخش تجربی
مواد

-2آمینوتیوفنول -2 ،آمینوفنول -2 ،هیدروکسی بنزآلدهید،
نیکل ( )IIاستات  4آبه از شرکت مرک و نانوذرهی تیتانیوم دیاکسید
از شرکت دگوسا ،دیمتیل فرمامید و پارانیتروفنول ،و سدیمبورهیدرید
از شرکت آلدریچ خریداری شده و مورد استفاده قرارگرفتند.
سنتز لیگاند بازشیف سالیسیلیدن -2آمینوتیوفنول )(L1

یک میلیمول ( 0/12گرم) از  -2آمینو تیوفنول در 20میلیلیتر
متانول حل شد .سپس به آن یک میلیمول ( 0/12گرم) از
 -2هیدروکسی بنز آلدهید حل شده در  10میلیلیتر متانول افزوده شد.
محلول واکنش به مدت  2ساعت بازروانی شد .در طی واکنش
رسوبهای زرد رنگی به دست آمد .رسوبها صاف شده و با متانول
شستشو داده شدند [.]12
سنتز لیگاند بازشیف سالیسیلیدن  -2آمینوفنول )(L2

یک میلی مول ( 0/11گرم) از  -2آمینوفنول در  20میلیلیتر متانول
حل شد .سپس به آن یک میلیمول ( 0/12گرم) از  -2هیدروکسی
بنز آلدهید حل شده در  10میلیلیتر متانول افزوده شد .محلول واکنش
به مدت  3ساعت بازروانی شد .در طی واکنش رسوبهای نارنجی رنگ
به دست آمد .رسوبها صاف شده و با متانول شستشو داده شدند [.]13
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شکل  1ـ سنتز ليگاند باز شيف ساليسيليدن  -2آمينو تيوفنول.

شکل 2ـ سنتز ليگاند بازشيف ساليسيليدن  -2آمينوفنول.

شکل  3سنتز کمپلکس ])[NiL1(DMF

شکل 4ـ سنتز کمپلکس ])]NiL2(DMF
سنتز کمپلکس])[NiL1(DMF

یک میلیمول ( 0/25گرم) نیکل استات چهار آبه با یک میلیمول
( 0/21گرم) لیگاند ( )L1در  30میلیلیتر دیمتیلفرمامید مخلوط شد
و مخلوط واکنش به مدت  5ساعت بازروانی شد .در طی واکنش
محلول قهوهای رنگ بهدست آمد .محلول در یک بشر صاف شد و
پس از  5روز بلورهای قهوهای رنگ به دست آمد .بلورها صاف شده
و با متانول شستشو داده شدند [.]14
سنتز کمپلکس [)]NiL2(DMF

یک میلیمول ( 0/25گرم) نیکل استات چهار آبه با یک میلیمول
( 0/21گرم) لیگاند ( )L2در  30میلیلیتر دیمتیل فرمامید مخلوط شد
و مخلوط واکنش به مدت  5ساعت بازروانی شد .در طی واکنش
علمي ـ پژوهشي

رسوبهای قهوهای رنگ بهدست آمد .رسوبهای به دست آمده
صاف شده و با متانول شستشو داده شدند [.]14

سنتز کمپلکس [)]NiL1(pph3

یک میلیمول ( 0/25گرم) نیکل استات چهار آبه با یک
میلیمول ( 0/21گرم) لیگاند ) (L1و یک میلیمول ( 0/262گرم)
تریفنیلفسفین در  30میلیلیتر دیمتیل فرمامید مخلوط شد و
مخلوط واکنش به مدت  5ساعت بازروانی شد .در طی واکنش
محلول قهوهای رنگ بهدست آمد .محلول در یک بشر صاف شده
و پس از  5روز بلورهای قهوهای رنگ به دست آمد .بلورها صاف شده
و بامتانول شستشو داده شدند [.]15
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شکل  5ـ سنتز کمپلکس ]).[NiL1(pph3

شکل  6ـ سنتز کمپلکس ]).[NiL2(pph3

سنتز کمپلکس [)]NiL2(pph3

یک میلی مول ( 0/25گرم) نیکل استات چهار آبه با یک
میلیمول ( 0/21گرم) لیگاند ) (L2و یک میلیمول ( 0/262گرم)
تریفنیلفسفین در  30میلیلیتر دیمتیل فرمامید مخلوط شد و
مخلوط واکنش به مدت  5ساعت بازروانی شد .در طی واکنش
رسوب قهوهای رنگ بهدست آمد .رسوبهای به دست آمده صاف شده
و با متانول شستشو داده شدند [.]15

 1/5میلیلیتر به یک سل کوارتز افزوده شد و طیف آن بهوسیلهی
دستگاه اسپکتروفتومتر مریی -فرابنفش ثبت شد .سپس به سل
مورد نظر  0/5میلیلیتر از محلول سدیمبورهیدرید تهیه شده
افزوده شد و طیف آن بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت شد .آنگاه
به محلول  3میلیگرم از نانو کاتالیست(به صورت پودر) سنتز شده
افزوده شد .سل درون دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده شد و هر یک دقیقه
یکبار طیف آن ثبت شد .تغییرهای طیفی نشانگر کاهش غلظت
 -4نیتروفنول و افزایش غلظت  -4آمینوفنول در طول زمان است.

ثبیت کمپلکسهای سنتز شده بر روی سطح نانوذرههای
تیتانیومدیاکسید و تهیهی نانوکاتالیستهای [ ]NiLX DMFو
[]NiLX PPh3

مقدار  0/01گرم از هر کمپلکس در  20میلیلیتر حالل دیمتیل
فرمامید به  0/2گرم نانوذرهی تیتانیومدیاکسید افزوده شد .سپس
مخلوط واکنش به مدت  5ساعت در دمای معمولی بازروانی شد.
پس از آن مخلوط واکنش صاف و با متانول چندین مرتبه شستشو
داده شد .رنگ نانوذره در این برهمکنش از سفید به صورتی روشن
تغییر پیدا کرد [.]14

بررسی بازیابی نانوکاتالیست

بررسی بازیابی نانوکاتالیستی برروی نانوکاتالیست
 ]NiL1(pph3)[/TiO2انجام شد به این صورت که پس از هربار
پایان واکنش نانوکاتالیست جدا شد و بهوسیلهی آب یونزداییشده
شسته و خشک شد و سپس برای واکنش کاهش از آن استفاده شد.
این کار تا  4بار انجام گرفت که هر بار پس از انجام واکنش احیا،
کاتالیست جداسازی و با آب مقطر شستشو و در آون خشک شد.
نتیجهها و بحث

بررسی فعالیت کاتالیستی نانوکاتالیستهای  ]NiLXDMF[/TiO2و

FT-IR

 [NiLXPPh3[/TiO2در واکنش کاهش  -4نیتروفنول به  -4آمینوفنول

طیف فروسرخ کمپلکسهای سنتز شده ارتعاشهای گوناگون
لیگاند کئوردینه شده را نشان میدهد .ترکیبهایی که دارای ملکول آب
هستند جذبهایی با شدت متوسط در ناحیهی3500-3200cm-1
نشان میدهند .طیف لیگاندها نوارهای ارتعاشی پهن با شدت
متوسط در ناحیهی  3500-2500cm-1نشان میدهد که مربوط به

به منظور بررسی کاربرد نانو کاتالیستهای سنتز شده به عنوان
کاتالیست در واکنش کاهش  -4نیتروفنول به  -4آمینوفنول نخست
محلول  10-4موالر از  -4نیتروفنول و نیز محلول  10-3موالر از
سدیمبورهیدرید تهیه شد .از محلول  -4نیتروفنول تهیه شده
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جدول 1ـ نتيجههای مربوط به طيفهای ارتعاشي کمپلکسهای سنتز شده.
C=O

C=C

C=N

کمپلکس

1655
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1607

])[NiL1(DMF

1654
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1607

])[NiL2(DMF
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____

1538
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شکل  7کاهش کاتاليستي پارانيتروفنول
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شکل  8ـ کاهش  -4نيتروفنول.

ارتعاشهای پیوند هیدروژنی ) (O-H…Nدرون ملکولی است.
این نوار در طیف کمپلکسها دیده نمیشود و نشان دهندهی
کئوردینه شدن لیگاند به فلز و حذف هیدروژن است .نوار کششی
) (C=Nدر کمپلکسها به صورت نوار تیز و قوی در ناحیهی
 1616-1602 cm-1دیده میشود که نسبت به لیگاند آزاد کاهشی
در حدود  15-11cm-1نشان میدهد .علت آن کاهش چگالی
الکترون روی اتم نیتروژن در اثر کئوردینه شدن به فلز نیکل است
که به کم شدن مرتبهی پیوند ) (C=Nمنجر شده و فرکانس ارتعاش
آن کاهش مییابد ] .[17-15شکلهای 9تا 13طیف فروسرخ
نانوذرههای خالص تیتانیومدیاکسید و نانوکاتالیستهای سنتز شدهی
علمي ـ پژوهشي

 [NiLX(DMF)]/TiO2و  [NiLX(PPh3)]/TiO2را نشان میدهند.
بر اساس طیف فروسرخ نانوذرههای تیتانیومدیاکسید پیکهای
شاخص این ترکیب در ناحیهی  3421 cm-1و  1635cm-1دیده میشود
که به ترتیب مربوط به  OHکششی و  OHخمشی آب روی سطح
نانوذره است .پیکهای موجود در ناحیههای  626 cm-1و  415نیز
مربوط به  Ti-Oو یا  O-Ti-Oاست .اگرچه مقدار کمپلکس جذب شده
بر روی نانوذرههای تیتانیومدیاکسید جزیی است و پیک شاخصی
در طیف فروسرخ دیده نمیشود ولی تغییر ساختار نوارها و یا
جابهجایی برخی از آنها مانند نوار  1635cm-1مربوط به گروه OH
خمشی آب ممکن است مربوط به جذب کمپلکسها بر روی
TiO2باشد.
بررسی طیفهای الکترونی مریی ـ فرابنفش

طیف جذبی لیگاندهای بازشیف سه دندانه در این پژوهش از چندین
نوار تشکیل شده که در ناحیهی  800-200nmدیده میشوند.
این جذبها نشان دهندهی انتقالهای الکترونی گوناگون در این
ترکیبها است .جذبهایی در ناحیهی زیر  300 nmمربوط به
انتقالهای * π→πحلقهی آروماتیک ) (C=Cاست .پیک جذبی
طول موج  354 nmو  350مربوط به انتقال الکترونی * π→πمتمرکز
روی گروه آزومتین ) (-CH=N-است و جذبی که در طول موج
 452 nmدیده میشود مربوط به انتقال الکترونی* n→πاست،
شکل طیفها در پیوستها موجود است (شکل الف و ب) .طیف
الکترونی کمپلکس ]) [NiL1(DMFجذبی در طول موجهای
 294 nmو  212دارد که مربوط به انتقال * π→πحلقهی آروماتیک
)(C=Cاست .دومین جذب در طول موج  420 nmاست که به انتقال
* π→πگروه آزومتین ) (C=Nنسبت داده میشود .طیف الکترونی
این کمپلکس در شکل  14دیده میشود .طیف الکترونی کمپلکس
]) [NiL2(DMFجذبهایی در طول موجهای  298 nmو 210 ،240
نشان میدهدکه مربوط به انتقال * π→πحلقهی آروماتیک ) (C=Cاست
201
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شکل  12ـ طيف فروسرخ کمپلکس ]) [NiL1(PPh3تثبيت شده روی
نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد.

شکل 9ـ طيف فروسرخ نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد.
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شکل  10ـ طيف فروسرخ کمپلکس ]) [NiL1(DMFتثبيت شده روی
نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد.

شکل 13ـ طيف فروسرخ کمپلکس ]) [NiL2(PPh3تثبيت شده روی
نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد.
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شکل  11ـ طيف فروسرخ کمپلکس ]) [NiL2(DMFتثبيت شده روی
نانوذرههای تيتانيومدیاکسيد.
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شکل 14ـ طيف الکتروني کمپلکس ]) [NiL1(DMFسنتز شده
در حالل متانول با غلظت .5 ×5-10M
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شکل 15ـ طيف الکتروني کمپلکس ]) [NiL2(DMFسنتز شده در حالل
متانول با غلظت .5 ×5-10M
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شکل  16ـ طيف الکتروني کمپلکس ]) [NiL1(PPh3سنتز شده در حالل
متانول با غلظت .5 ×5-10M
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شکل 17ـ طيف الکتروني کمپلکس ]) [NiL2(PPh3سنتز شده در حالل
متانول با غلظت .5 ×5-10M
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دومین جذب در طول موج  422 nmاست که به انتقال* π→πگروه
آزومتین ) (C=Nنسبت داده میشود .طیف الکترونی کمپلکس
]) [NiL1(PPh3در شکل  15دیده میشود .طیف الکترونی این
کمپلکس جذبی در طول موج  280 nmمیدهدکه مربوط به انتقال
* π→πحلقهی آروماتیک ) (C=Cاست .دومین جذب در طول موج
 421 nmاست که به انتقال * π→πگروه آزومتین ) (C=Nنسبت
داده میشود .این جذب شاید مربوط به دو انتقال متفاوت است که
با یکدیگر هم پوشانی کرده و مقدار جذب باال رفته است .طیف
الکترونی کمپلکس ]) [NiL2(PPh3در شکل  16دیده میشود.
طیف الکترونی این کمپلکس جذبی در طول موج  273nmو 215
میدهدکه مربوط به انتقال * π→πحلقهی آروماتیک )(C=C
است .دومین جذب در طول موج  425 nmاست که به انتقال
* π→πگروه آزومتین ) (C=Nنسبت داده میشود .طیف الکترونی
این کمپلکس در شکل  17دیده میشود.
آنالیز  FE- SEMو EDX

به منظور مطالعهی تأثیر نانوذرههای تیتانیومدیاکسید بر
ریختشناسی کمپلکسها و میزان پراکندگی کمپلکسها در سطح
نانوذره از فناوری  FE-SEMاستفاده شد .شکل  18تصویرهای
میکروسکوپ الکترونی مربوط به ترکیبهای [NiL1(DMF)]/TiO2
و  [NiL1(PPh3)]/TiO2را نشان میدهد .اندازهی ذرههای مشخص شده
در تصویرها اندازهای در حد  25نانومتر برای نانوذرهها است که
بر اساس تصویرهای به دست آمده از  FE-SEMمی توان به کروی بودن
ساختار ترکیبها پیبرد .روش  EDXبه بررسی بر همکنش میان
منبع برانگیختگی پرتو ایکس و نمونه میپردازد .طیفسنجی EDX
و درصد وزنی هریک از عناصر در شکل  19آورده شدهاند و
همانگونه که دیده میشود وجود فلز نیکل وعناصر موجود در لیگاند
تشکیل این نانوکاتالیست را تأثیید میکنند .میانگین قطر ذرهی
کاتالیستهای  [NiL1(PPh3)]/TiO2و  [NiL1(DMF)]/TiO2با استفاده
از نمودار هیستوگرام به ترتیب  23.95و  24.85تعیین شد که در شکل 20
نشان داده شده است.
بررسی آنالیز ) (XRDنانوکاتالیستهای [NiLx(DMF)]/TiO2

و

[NiLx(PPh3)]/TiO2

پراش پرتو ایکس برای تیتانیومدیاکسید خالص با ساختار آناتاز
دارای پیکهای شاخص در  2θبرابر (،37/3)004( ،25/2)101
(،55 /1)211 ( ،54 )105 ( ،48 /2)200 ( ،38 /7 )112 ( ،37 /8 )004

203

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

علي حسين کيانفر و همکاران

(الف)

دوره  ،40شماره 1400 ،1

(ب)

شکل  18ـ تصويرهای ميکروسکوپي الکتروني روبشي نانو کاتاليستهای (الف)  [NiL1(PPh3)]/TiO2و (ب) .[NiL1(DMF)]/TiO2

صفحه بلوری ( )112که به دلیل وجود فاز روتیل تیتانیومدیاکسید
است (شکل.)22
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به منظور آماده سازی نمونه برای آنالیز مقدار مشخصی از
نانوکاتالیست  [NiL1(PPh3)]/TiO2پیش و پس از انجام واکنش
کاهش پارانیتروفنول در نیتریک اسید و هیدروکلریک اسید به نسبت
 1به  3حل شد تا محلول  0/1 ppmآن بهدست آید و سپس محلول
را مورد ارزیابی قرار گرفت .در اینجا برای تعیین مقدار
فلز نیکل بر روی بستر تیتانیومدیاکسید از این روش استفاده شد.
نتیجهی مربوط به تجزیهی عنصری نانوکاتالیست [NiL1(PPh3)]/TiO2
پیش از واکنش کاهش پارانیتروفنول  0/063درصد وزنی و پس از
انجام واکنش کاهش پارانیتروفنول مقدار  0/060درصد وزنی را
نشان میدهد.
بررسی واکنش کاهش پارانیتروفنول

شکل  19ـ الگوی  EDXنانو کاتاليست .[NiL1(PPh3)]/TiO2

( 62/8)204و ( 70/4)220است] .[14الگوی پراش پرتوایکس نانو
کاتالیستهای  [NiL2(DMF)]/TiO2و  [NiL2(PPh3)]/TiO2مشابه
الگوی پراش پرتو ایکس فاز آناتاز تیتانیوم دی اکسید است ب
ه این معنی که فاز جدیدی در نانوکاتالیست ایجاد نشده است
(شکل .)21درالگوی پراش پرتو ایکس نانوکاتالیستهای
 [NiL1(DMF)]/TiO2و  [NiL1(PPh3)]/TiO2افزون بر فاز آناتاز
مربوط به تیتانیومدیاکسید پیکهای جدیدی به وجود آمده است
که پیکهای جدید در  θ2 = 54/171با صفحه بلوری ( )211و
 θ2 = 63/882با صفحه بلوری ( )310و  θ2 = 69/570مرتبط با
204

محلول آبی اولیهی پارانیتروفنول در محیط اسیدی و یا خنثی
پیک جذب را در بازهی  317 nmنشان میدهد .پس از افزودن
سدیم بورهیدرید به دلیل تشکیل یون فنوالت بازهی پیک جذبی
از  317 nmبه  400 nmانتقال مییابد  .پس از افزودن کاتالیست
با گذشت زمان از طریق مصرف پیوستهی پارانیتروفنول پیک جذب
یون فنوالت در  400 nmبه تدریج کاهش یافته و به طور همزمان
پیک جدیدی در بازهی  298 nmظاهر میشود .این پیک مربوط به
گروه آمین است و نشان دهندهی کاهش پارانیتروفنول و تشکیل
پاراآمینوفنول است .این پیک نیز با گذشت زمان افزایش مییابد.
بنابراین واکنش کاهش کاتالیستی پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول به آسانی
از طریق اسپکتروسکوپی جذب مریی  -فرابنفش دنبال میشود [.]18
علمي ـ پژوهشي
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شکل 20ـ نمودار هيستوگرام توزيع اندازهی نانو ذرههای ترکيب  A:[NiL1(PPh3)/TiO2و .B: [NiL1(DMF)]/TiO2

500
400

شدت )(a.u.

200

100

شدت )(a.u.

300

200

100
100

80

60

40

20

0

0

0
90

70 80

50 60

40

30

20

(2 (°

(2 (°
شکل 21ـ الگوی پراش پرتو ايکس تيتانيومدیاکسيد.

شکل 22ـ الگوی پراش پرتو ايکس نانوکاتاليست .[NiL1(PPh3)]/TiO2

کاهش پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول به آسانی با کنترل تغییر رنگ
قابل دیدن است .زیرا پس از افزودن سدیمبورهیدرید رنگ محلول
آبی دارای پارانیتروفنول به دلیل تشکیل یون فنوالت از زرد روشن
به زرد تیره تغییر میکند و در ادامه محلول بیرنگ میشود [.]19
این واکنش در حضور محلول آبی دارای پارانیتروفنول و سدیمبورهیدرید
بدون استفاده از کا تالیست بسیار کند است و پس از گذشت زمان
طوالنی کاهش کمی انجام می دهد .زیرا آنیونهای فنوالت
به آهستگی بهوسیلهی محلول سدیمبورهیدرید کاهش مییابند.
با افزودن کاتالیست این پیک جذبی سریع کاهش مییابد که
این تأییدی بر نقش کاتالیست نانوذرههای فلزی برای انجام واکنش
کاهش است .تولید هیدروژن در محیط قسمت بسیار مهمی در مکانیسم
این واکنش است .از سدیمبورهیدرید به عنوان منبع هیدروژن
استفاده میشود .این ماده با تولید هیدروژن در محیط که به صورت
حبابهایی نمایان میشود واکنش را کامل خواهد کرد .برای کاهش
پارانیتروفنول از محلول  10-3موالر سدیم بورهیدرید و  10-4موالر

پارانیتروفنول و با نسبتهای حجمی مشخص استفاده شد .کاهش
پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول با استفاده از محلول آبی
سدیمبورهیدرید از نظر ترمودینامیکی به دلیل اینکه مقدار  E0برای
 4-NP/4- AP = -0.76 evو برای H3BO3/BH4 = -0/133 ev
(نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن است) امکانپذیر است ولی
از نظر سنتیکی مطلوب نیست .زیرا اختالف پتانسیل بزرگی میان
مولکول گیرنده و دهنده وجود دارد که امکانپذیری واکنش را
کاهش میدهد .نانوذرههای فلزی کاتالیست کننده در این واکنش
از راه آسان کردن انتقال الکترون از  BH4دهنده به  4-NPپذیرنده
بر مانع سنتیکی غلبه میکنند].[20،21

علمي ـ پژوهشي

کاهش پارانیتروفنول بهوسیلهی نانوکاتالیست [NiL2(DMF)]/TiO2

(کاتالیست)1

در شکل  25طیف مریی -فرابنفش مربوط به کاهش پارانیتروفنول
به پاراآمینوفنول به وسیلهی کاتالیست  1در مدت زمان  840ثانیه
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بازشیف است .لیگاندهای بازشیف شامل اتمهایی مانند اتم اکسیژن
نیتروژن و گوگرد هستند که دهندههای الکترون بسیار عالی در
فرایندهای کاتالیستی هستند.
کاهش پارانیتروفنول به وسیلهی نانو کاتالیست [NiL2(pph3)]/TiO2
(کاتالیست)2

شکل 23ـ مکانيسم احيای پارانيتروفنول.
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شکل  24ـ طيف الکتروني مريي-فرابنفش کاهش پارانيتروفنول
بهوسيلهی تيتانيومدیاکسيد خالص.
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شکل  25ـ طيف الکتروني مريي-فرابنفش کاهش پارانيتروفنول
بهوسيله کاتاليست.1

( 14دقیقه) انجام شد و ثابت سرعت این واکنش با توجه به
شکل 0/0035 (s-1) 24به دست آمد .افزایش سرعت این کاتالیست
نسبت به تیتانیومدیاکسید خالص به دلیل وجود کمپلکسهای
206

در شکل  26طیف مریی -فرابنفش مربوط به کاهش
پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول به وسیلهی کاتالیست  2در مدت زمان
 720ثانیه (12دقیقه) انجام شد و ثابت سرعت این واکنش با توجه
به شکل0/0045 (s-1) 26به دست آمد .دلیل افزایش سرعت کاهش
نسبت به کاتالیست  1افزایش دهندگی الکترون تری فنیل فسفین
نسبت به دی متیل فرمامید است که باعث میشود تا کمپلکس بهتر
بتواند در فرا یند کاهش پارانیتروفنول شرکت کند و عمل کاهش
پارانیتروفنول باسرعت بیشتری انجام میشود.
کاهش پارانیتروفنول به وسیلهی نانوکاتالیست [NiL1(DMF)]/TiO2
(کاتالیست)3

طیف مریی -فرابنفش مربوط به کاهش پارانیتروفنول به
پاراآمینوفنول بهوسیلهی کاتالیست  3در مدت زمان  600ثانیه
(10دقیقه) انجام شد و ثابت سرعت این واکنش با توجه به شکل27
) 0/0047 (s-1به دست آمد .دلیل افزایش سرعت این واکنش
نسبت به کاتالیست ،1ممکن است به دلیل الکترون دهندگی بیشتر گوگرد
نسبت به اکسیژن باشد که باعث میشود الکترون مورد نیاز سامانه را
تقویت کند .همچنین ممکن است به دلیل وجود فاز روتیل
تیتانیومدیاکسید در این نانوکاتالیست به دلیل برهمکنش قویتر
فاز روتیل با نیکل سرعت انتقال الکترون افزایش یافته و در نتیجه
سرعت کاهش پارانیتروفنول افزایش یابد ].]20
کاهش پارانیتروفنول به وسیلهی نانوکاتالیست [NiL1(pph3)]/TiO2
(کاتالیست)4

در شکل 28طیف مریی -فرابنفش مربوط به کاهش
پارانیتروفنول به پاراآمینوفنول به وسیلهی کاتالیست  4در مدت زمان
 480ثانیه (8دقیقه) انجام شد و ثابت سرعت این واکنش با توجه
به شکل 0/0053 (S-1) 29به دست آمد .علت افزایش سرعت
این واکنش نسبت به کاتالیستهای پیشین وجود اتم گوگرد در لیگاند
بازشیف و لیگاند تری فنیل فسفین در ساختار کمپلکس است که
هر دو نسبت به گوگرد و دیمتیلفرمامید دهندههای بهتری هستند
و در نتیجه باعث تقویت الکتروندهی سامانه میشوند.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 26ـ طيف الکتروني مريي ـ فرابنفش کاهش پارانيتروفنول
به وسيله کاتاليست.2
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همچنین ممکن است به دلیل وجود فاز روتیل تیتانیومدیاکسید
در این نانوکاتالیست به دلیل برهمکنش قویتر فاز روتیل با نیکل
باعث انتقال بهتر الکترون شود و در نتیجه سرعت کاهش
پارانیتروفنول افزایش یابد .علت افزایش سرعت این واکنش نسبت
به کاتالیستهای قبلی وجود اتم گوگرد در لیگاند بازشیف و لیگاند
تری فنیل فسفین در ساختار کمپلکس است که هر دو نسبت به
گوگرد و دیمتیلفرمامید دهندههای بهتری هستند و در نتیجه
باعث تقویت الکتروندهی سامانه میشوند .همچنین ممکن است
به دلیل وجود فاز روتیل تیتانیومدیاکسید در این نانوکاتالیست
به دلیل برهمکنش قویتر فاز روتیل با نیکل باعث انتقال بهتر الکترون
شود و در نتیجه سرعت کاهش پارانیتروفنول افزایش یابد ].[20
در این پژوهش از محلول  10-2موالر سدیم بورهیدرید و  10-4موالر
پارانیتروفنول و همچنین با نسبتهای گوناگون استفاده شد ولی به
دلیل سرعت باالی(کمترازیک دقیقه) احیای پارانیتروفنول روند
کاهش پارانیتروفنول به خوبی قابل پیگیری نبود به همین دلیل
از محلول  10-3موالر سدیمبورهیدرید و  10-4موالر پارانیتروفنول
و با نسبتهای  0/1-5/5استفاده شد .جدول  3نتیجههایی که تاکنون
در منابع گوناگون گزارش شده است را بیان میکند .در این کار افزون
بر استفاده از کمترین مقدار کاتالیست و سدیمبورهیدرید ،زمان پایان
واکنش کاهش نیز مناسب بوده است.

)Wavelength (nm

نتیجهگیری
شکل  27ـ طيف الکتروني مريي ـ فرابنفش کاهش پارانيتروفنول
بهوسيله کاتاليست.3
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شکل 28ـ طيف الکتروني مريي ـ فرابنفش کاهش پارانيتروفنول
بهوسيله کاتاليست.4
علمي ـ پژوهشي

در این پژوهش لیگاندهای سهدندانه و کمپلکسهای بازشیف
آنها با فلز نیکل ( )IIسنتز وشناسایی شدند .به منظور بهبود
ویژگیهای کاتالیستی تیتانیومدیاکسید کمپلکسهای سنتز شده
بر روی تیتانیومدیاکسید تثبیت شدند .برای شناسایی آنها از
روشهای طیفسنجی فروسرخ ،روش میکروسکوپ الکترونی ()SEM
و پراش پرتو ایکس پودری استفاده شد .برای مشخص کردن فعالیت
کاتالیستی نانوکاتالیستهای سنتز شده و مقایسهی این فعالیت
با تیتانیومدیاکسید خالص ،از واکنش کاهش پارانیتروفنول استفاده شد.
با توجه به نتیجههای به دست آمده از واکنشها از جمله مدت زمان
و شدت کاهش پیک در  400نانومترنتیجه میشود که در کاهش
پارانیتروفنول عملکرد نانوکاتالیست  4بسیار بهتر است زیرا در یک مرحله
از کاهش نیتروفنول اکسایش نیکل رخ میدهد که وجود لیگاندهای
گوگرد و تریفنیلفسفین باعث پایداری فلز نیکل میشوند درنتیجه
باعث افزایش سرعت واکنش با کاهش انرژی فعالسازی تبدیل
) Ni(IIبه ) Ni(IIIمیشود و همچنین وجود فاز روتیل تیتانیومدیاکسید
207

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،40شماره 1400 ،1

علي حسين کيانفر و همکاران

جدول 2ـ بررسي قابليت بازيابي کاتاليست .4

4

3

2

1

تعداد دورهها

900

700

550

480

زمان )(s

0/0026

0/0038

0/0043

0/0053

ثابت

سرعت )(s-1

جدول 3ـ مقايسهی بين پژوهشهای گذشته و پژوهش انجام شده در واکنش کاهش -4نيتروفنول.

مرجع

ثابت سرعت
(ثانیه)

کاتالیست

[]21

15.46×10-3

نانوذرات نقره

[]22

-

[]23

0.12

در این مقاله

-

"

53×10-2

نانو کامپوزیت کبالت-
سیلیکا
دندریمر کپسوله
شدهی دو فلزی
نانو کاتالیست
[NiL1(pph3)]/TiO2

نانو کاتالیست
[NiL1(pph3)]/TiO2

)Time (s
500

400

مقدار و غلظت
پارانیتروفنول
 3 mlاز محلول
 6/6× 10-5موالر
 1 mlاز محلول
 5×10-3موالر
 0/25 mlاز محلول
 6×10-4موالر
 0/5 mlاز محلول
10-4موالر
 0/5 mlاز محلول
10-4موالر

300

200

0/5
0
-0/5
-1
-1/5
-2
-2/5

شکل 29ـ نمودار ) Ln(A/A0در مقابل زمان برای بررسي سرعت کاهش
پارانيتروفنول بهوسيله کاتاليست.4

مقدار و غلظت
سدیمبورهیدرید
 3 mlاز محلول
 3/3×10-5موالر
 10 mlاز محلول
10-1موالر
 0/75 mlاز محلول
 3/3×10-5موالر
 1/5 mlاز محلول
10-2موالر
 1/5 mlاز محلول
10-3موالر

مقدار کاتالیست

مدت زمان انجام
واکنش کاهش

 5×10-5 mlاز محلول
3/9×10-7موالر

 31دقیقه

 0/1گرم

 3دقیقه

 0/6mlاز محلول
10-6موالر

 20دقیقه

 3میلیگرم

 1دقیقه

 3میلیگرم

 8دقیقه

در این نانوکاتالیست به دلیل برهمکنش قویتر فاز روتیل با نیکل
باعث انتقال بهتر الکترون میشود و در نتیجه سرعت کاهش
پارانیتروفنول افزایش یابد .در این پژوهش کاهش کاتالیستی
پارانیتروفنول در شرایط آزمایشگاهی و دمای محیط با استفاده از
سدیم بورهیدرید به عنوان عامل کاهنده بررسی شد .بستر سنتز شده
به سادگی تهیه میشود و زیست سازگار و ارزان است .با توجه به
استفاده مقدار کم از نانوکاتالیست از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
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