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 چكیده
مورد   FE-SEM و XRDتهیه و توسط آنالیزهای  COتوسط نانو ذرات  اصالح شده NaYدرطرح حاضر، زئولیت 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه، زئولیت سنتز شده جهت اکسیداسیون مالیم سولفیدها به سولفوکسیدها به 

استفاده می گردد. مشتق های مختلفی از سولفیدهای آروماتیک و آلیفاتیک در واکنش اکسیداسیون  2O2Hکمک 

( انجام شد. قابلیت بازیافت مجدد، %97-86با بازده ) NaYتفاده شد. سنتز سولفوکسیدها در حضور زئولیت اس

 پتانسیل باالی کاتالیزوری در اکسیداسیون سولفیدها از مزایایی استفاده از این زئولیت می باشد.

 هاي کلیدي: واژه

 COه، نانو ذرات اصالح شد NaYزئولیت سولفیدها؛ اکسیداسیون؛ آب اکسیژنه؛ 
 

  مقدمه -1
های ها( به عنوان واسطهآمده )سولفوکسیدها و سولفوندستاکسیداسیون سولفیدها به دلیل ارتباط محصوالت به

، روشی است که به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. هر دو محصول به طور سنتزیواکنش در شیمی آلی 

به عنوان مثال،  [.3-1بیولوژیکی مانند داروها و آفت کش ها استفاده می شوند ] گسترده در تشکیل مولکول های فعال

مشتقات فنیل تری برومومتیل سولفون به عنوان قارچ کش گیاهی و دی آیودومتیل پی تولیل سولفون به عنوان جلبک 

ن بیماری های متعددی در زمینه داروسازی، سولفون ها در درما [.4،5کش، باکتری کش و قارچ کش توصیف شده اند ]

[ و از جمله به عنوان واسطه های واکنش در تولید مولکول های 9[، درماتولوژی ]7،8[، جذام و ماالریا ]6مانند دیابت ]

این امر اهمیت  [.10،11پیچیده تر مهم هستند. سولفونامیدها، به عنوان آنتی بیوتیک در عمل بالینی استفاده می شود ]

  ز به یافتن فرآیندهای ساده و سازگار با محیط زیست برای سنتز آنها را برجسته می کند.چنین ترکیباتی و نیا

[ و با استفاده از یک سیستم اکسید کننده تهیه 12سولفون ها معموالً با اکسیداسیون یک پیش ماده سولفید ]

، 4NaIO ،3CrOپراسیدها،  می شوند. عامل اکسید کننده که به طور کلی استفاده می شود شامل پرمنگنات پتاسیم،

2MnO [ 15-13و غیره است.] های عاملی حساس به اکسیداسیون را با این حال، استفاده از مسیر اکسیداتیو حضور گروه

های جانبی های مضر یا گران قیمت، واکنشهای طوالنی واکنش، استفاده از اکسیدانکند و عموماً شامل زمانحذف می

ای عاملی و بازده کم است. برای جلوگیری از تولید مقادیر زیادی زباله خطرناک ناشی از روش هنامطلوب در سایر گروه

کالسیک، اکسیدان های استوکیومتری را می توان با سیستم های کاتالیزوری محیط زیست دوستدار محیط زیست 
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و اکسیژن مولکولی، که مزایای زیادی  جایگزین کرد، با استفاده از یک اکسیدان سبز مانند پراکسید هیدروژن، پراکسید آلی

به عنوان اکسیدان، تولید آب به عنوان  2O2Hمزیت اصلی استفاده از  [.16،17در مقایسه با آنها دارد. به سایر اکسیدان ها ]

های کاتالیزوری های بدون کاتالیزور کند هستند، سیستمتنها محصول جانبی است. از آنجایی که به طور کلی واکنش

های فلزی مختلف فلزات واسطه و النتانیدها دی برای اکسیداسیون پراکسید هیدروژن سولفیدها، از جمله اکسیدمتعد

 [.20-18اند ]گزارش شده

 

 بخش تجربی  -2
  2O2Hروش کار کلی براي اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدها با 

گرم کاتالیزور  0.025اکی واالن( و  1.1، 30کسیژنه )%میلی مول(، آب ا 1میلی لیتری ته گرد، سولفید ) 25در یک بالن 

میلی لیتر( به مدت زمان مشخص در دمای اتاق هم زده شد. پس از اتمام واکنش، اتانول  10در اتانول ) اصالح شده زئولیت

ک میلی لیتر( به مخلوط اضافه شده و کاتالیزور ناهمگن از مخلوط جدا شد. پس از آن، مخلوط واکنش به کم 20)

( خالص گردید. محصوالت با تبخیر 9/1کروماتوگرافی صفحه بر روی صفحات از جنس سیلیکا و حالل هگزان/اتیل استات )

 حالل آلی به دست آمدند.

 

 نتایج و بحث -3
نشان داده شده است. همانطور که در این شکل ها  1 ( نمونه های سنتز شده در شکلXRDالگوهای پراش اشعه ایکس )

تمام نمونه ها یک چارچوب زئولیتی را نشان می دهد و هیچ خط پراش قابل توجهی  XRDشده است، طیف نشان داده 

مورد شناسایی  XRDدر الگوی  [°2ɵ]زئولیت سنتز شده با پیک های شاخص مرتبط با ترکیبات دیگر شناسایی نشد. 

 قرار گرفت. 

 
 NaY زئولیت XRD: آنالیز 1شکل 

نشان  2( مشاهده شد و تصویر مربوطه در شکل SEMبا میکروسکوپ الکترونی روبشی ) مورفولوژی زئولیت سنتز شده

 100دارد، که ابعاد آنها در محدوده کمتر از شبه کروی مورفولوژی اصالح شده با کبالت  NaYداده شده است. زئولیت 

 نانومتر متبلور شده است. 
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 جهت اکسیداسیون مالیم سولفیدها استفاده می گردد.ات کبالت اصالح شده با ذر NaYدر این تحقیق از زئولیت در ادامه، 

اکسیداسیون دی فنیل برای بهینه سازی شرایط اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدها، ابتدا اثرات حالل در واکنش 

بررسی در دمای محیط مورد  NaYکاتالیزور زئولیت ( در حضور 30سولفید به دی فنیل سولفوکسید توسط آب اکسیژنه )%

. پس از غربالگری حالل های مختلف، مشاهده کردیم که استفاده از اتانول به عنوان حالل، محصول سولفوکسید قرار گرفت

(. 3شکل اکی واالن بدست آمد ) 1.1( را با بازده باالتری ایجاد می کند. همچنین مقدار بهینه آب اکسیژنه 1aمورد نظر )

گرم کاتالیزور به عنوان مقدار  0.025ورد ارزیابی قرار گرفت و براساس نتایج کسب شده در ادامه مقادیر مختلف کاتالیزور م

 .(3شکل )بهینه کاتالیزور انتخاب شد 
 

 
 NaYزئولیت تصویر میکروسکوپ الکترونی  :2 شکل

 

را در معرض با در دست داشتن نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط اکسیداسیون، ما مشتقات مختلفی از سولفیدهای دیگر 

واکنش های اکسیداسیون قرار دادیم. واضح است که انواع مختلف از سولفیدها را می توان با موفقیت به سولفوکسیدهای 

مربوطه در بازدهی خوب تا باال اکسید کرد. از نتایج به دست امده مشاهده شد که ماهیت الکترونیکی استخالفات روی 

اکنش دارد. سولفیدهایی که دارای استخالف های الکترون دهنده بودند، واکنش حلقه بنزن تأثیر به سزایی بر سرعت و

 .پذیرتر از آنهایی بودند که دارای استخالف های الکترون گیرنده بودند، و بازده بسیار خوبی را ارائه کردند

 
 (1aبر اکسیداسیون دی فنیل سولفید به دی فنیل سولفوکسید )و مقدار کاتالیزور بررسی اثر غلظت اکسیدانت : 3شکل 
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 :پیشنهادی مکانیسم

می گردد که با حمله سولفید به آن  (a)در ابتدا فعال سازی و اتصال آب اکسیژنه به زئولیت سبب ایجاد ساختار حد واسط 

ساختار سولفونی کامل می گردد ( می گردد. در انتها با حذف آب اکسیداسیون سولفید به bمنجر به تشکیل حدواسط )

 (.4)شکل 

 
 : مکانیسم پیشنهادی اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدها4شکل 

 

 گیرينتیجه -9
مالیم و در دمای محیط انجام شد.  طیتحت شرا NaY زئولیت زوریو کاتال 2O2H %30با  دهایسولف ونیداسیاکس

ت در شرایط هیدروترمال و از طریق روشی آسان سنتز می گردد. مشتقات مختلفی از سولفیدها با بازده باال کاتالیزور زئولی

 به سولفوکسیدهای مربوطه تبدیل شد. بازده باال، قابلیت کاتالیزوری مناسب و شرایط مالیم از مزایای این روش است.
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