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 -تهیه و شناسایی کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به کمپلکس مس

 متفورمین و بررسی کاربرد آن در سنتز مشتقات بنزایمیدازول

 

 4ایمان خسروی ،3آریدا جباری ،2ملیکا افتخار ،1منیره خانگاه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم

 (melika_eftekhar@yahoo.com: ملیکا افتخار *)

 

 چکیده

 بين النسياوك يدهاـپيون اـب مينرمتفو لمولكو ،سپسشد.  ساخته هامرروش  به فيتاگراز  كسيدا فناگر يصفحهها ابتدا در
 بهمس  ،نيـهمچن.  شد متصل هشد تهيه كسيدا فناگر به سطح كسيدا فناگر كربونيلهاي وهگرو مين رميني متفوآ يهاوهگر

هاي پراش وشرگرافن اكسيد تهيه شد. اين كاتاليست با  مينرمتفو -مس  كمپلكسو  ينهردكئو مينرمتفو لمولكو يهاوژننيتر
ت سنجي نشري پالسماي جف(، تجزيه عنصري با روش طيفFTIR(،  طيف شناسي فروسرخ تبديل فوريه )XRDپرتو ايكس )
ناسي تفكيک شيف ( و طTEM(، ميكروسكوپ الكتروني عبوري )TGAسنجي گرمايي )(، تجزيه وزنICP-OESشده القايي )

سيد تاييد كردند. آميز اين كمپلكس را بر بستر گرافن اكبه دست آمده، پيوند موفقيتهاي ( شناسايي شد كه نتيجهEDSانرژي )
هيدها مورد بررسي هاي آريل آلدواكنش يبوسيله كاتاليست تهيه شده در واكنش تهيه مشتقات بنزايميدازولفعاليت كاتاليستي 

 ها در زمان كم با بازده باال در حضور كاتاليست تهيه شده جديد، انجام شد. پس از چند بار واكنش درواكنش قرار گرفت. اين
 حضور اين كاتاليست، كاهش قابل توجهي در فعاليت آن و يا فروشويي مشاهده نشد.

 

 بنزايميدازول. - كاتاليست - مس  - كمپلكس - گرافن اكسيد: های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

                                                             
يران اشيمي معدني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم،  كارشناسي ارشد -1  

كتري شيمي آلي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم، ايراند -2  

شيمي معدني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم، ايران دكتري -3  
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 به وليد گرافنت اوليه ماده عنوان به متداول طور به كه است گرافيت اكسيد از اتمي نازک اليه يک گرافن اكسيد

 غير ماده اكسيدگرافن، .باشدمي شيميدانها روزافزون توجه مورد دارد كه خواصي دليل به ولي رود،مي كار

 با فيتگرا طريق واكنش از ماده اين. است شده حفظ گرافيت اياليه ساختار آن در كه است استوكيومتريكي

 بسياري قوي، سايشاك فرآيند شود.مي توليد غليظ اسيد سولفوريک در پرمنگنات پتاسيم مانند قوي هايكنندهاكسيد

 به كوواالنسي نظر از را (C-O-C(، اپوكسي )OH(، هيدروكسيل )C=Oكربوكسيل ) مانند دار اكسيژن هايگروه از

 هايگروه .است متفاوت نيز ربنك اسكلت در هاي عامليگروه مكاني توزيع اين، بر عالوه كند.مي متصل آن هاياليه

گرافن اكسيد  هايلبه در كربوكسيل هاي گروه داشتن احتمال قرار و هستند يكديگر نزديک هيدروكسيل و اپوكسي

 بين يفاصله دارند، قرار GO ي اليه اليه ساختار در كربني در صفحات كه اكسيژن حاوي هايگروه اين است. باالتر

 اكسيداسيون يدرجه به بستگي فاصله اين و دهدمي افزايش ومترنان 7/0 -5/1گرافيت به  در نانومتر 335/0 از را اياليه

 هايويژگيداراي  GOشوند تا  مي سبب اكسيژن، حاوي هايگروه اين، بر دارد. عالوه  GOاي بين اليه آب محتواي و

 نطقهم است، منطقه نوع دو گرافن اكسيد شامل ساختار .] 1 [گردد غني اياليه بين شيمي و دوستي عالي آب

منطقه  دو نسبي ابعاد كه آليفاتيک جزيي شش هايحلقه حاوي منطقه و نشده اكسيد هاي بنزني حلقه با آروماتيک

 نسبتا ربنكشبكه  به منجر اپوكسي هايگروه و دوگانه پيوندهاي آروماتيک، قسمت دارد. بستگي اكسايش درجه به

 عاملي هاي گروه گردد.د ميتايي اپوكسي هايگروه حاوي تركوچک هايملكول ساختار با كه اينتيجه شود،مي مسطح

 خواص .] 2 [دهندمي شكل غلظت متفاوت با اكسيژن هاياتم از اليه يک كربن شبكه پايين و باال در گرفته قرار

 مقدار و نوع با تواندآن مي سطحي بار و نوري خواص ممنوعه، باند انرژي الكتريكي، خواص گرافن اكسيد نظير فيزيكي

 در توانديم كه است گرافن اكسيد اين در توجه جالب نكته گردد. گرافن اكسيد تعيين سطح روي عاملي هايگروه

 شود. پراكنده و تتراهيدروفوران فرماميد متيل دي گليكول، اتيلن نظير قطبي هايحالل از بسياري

 شده توسط انجام تحقيقات طبق آن االستيک مدول و است توجهي قابل مكانيكي خواص گرافن اكسيد داراي

گرافن اكسيد  در  2SPهيبريدي  هايدامنه نسبي كسر و شكل اندازه، است. تغيير مگاپاسكال 207 ± 4/23 5روف گروه

مشكالت  شيبا توجه به افزا .كندمي فراهم را الكترونيكي و نوري خواص تغيير امكان احيايي شيمي از آمده دست به

 ايمحققان در دن ،نيزم يرو يو خطرات آن بر زندگ طيمح بيروز افزون سرعت تخر شيافزا لياز قب يطيمح ستيز

 ييهايزوركاتال يدر مطالعه و طراح يراستا سع نيهستند. در ا ستيز طيمح بيبه منظور كنترل تخر يبه دنبال راهكار

 هاي واكنش لياز قب يآل يمهم صنعت اريبس هاي سبز در انجام واكنش زگرياتالك کيبعنوان  ديگرافن اكس هيبر پا

 التيگونه تبدنيانجام ا يبرا رايز را دارند. (2spكربن)-(2spجفت شدن متقاطع كربن ) هايو واكنش يشياكسا

هاي مختلفي براي روش .ي شوداستفاده م يموارد سم يو در بعض افتيباز رقابليهمگن غ ياهزگرياز كاتال ييايميش

به شيوه شيميايي توسط روش اكسيژن دار كردن گرافيت از طريق يكي از سه روش توسعه يافته  ديسنتزگرافن اكس

سنتز شد. اكسيد گرافن توليد شده  1958و  1898، 1859 يدر سال ها بيتوسط برودي، استدنمير و هامرز  به ترت

ماند، اما رنگ آن در مقايسه با گرافن به دليل از دست دادن ه باقي مييال هيتوسط اين روش ها به صورت ساختار ال

د اشتراک الكتروني، بسيار روشنتر است. به طور خاص، روش هامرز شامل فرآيند اكسيداسيون پرمنگنات پتاسيم و اسي

فلز بدست  تکواكنش تتروكسيد  قيباشد. در اين روش گونه فعال دي منگنز هپتوكسيد است كه از طرسولفوريک مي
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ر آبدوست مي باشد كه به آساني بسيا هيال هي. اكسيد گرافيت به شدت اكسيژن دار است و شامل مواد الديآ يم

ها گروه دازوليمينزاب. ]4-3]باشندده اكسيد گرافن ميهاي جداسازي شآب ورقه ورقه شوند، كه اين ورقه توانند درمي

 يميش نهيجهت است كه به طور گسترده در زم نيها از اآن تيهستند و اهم كليهتروس يآل باتياز ترك يمهم

 دارند. يفراوان يكاربردها يصنعت، كشاورز ،يستيز يآل يميش ،ييدارو

 

 روش تجربی -2

 هاواد شیمیایی و دستگاهم -1-2

بيشتر استفاده سازي فلوكا خريداري شدند و بدون خالص مواد اوليه عمدتاً از شركت هاي سيگما آلدريچ، مرک و

 6الكتروترمالي ذوب توسط دستگاه اند. نقطهس محصوالت جداسازي شده بدست آمدهها براساشدند. بازده واكنش

رمز توسط دستگاه طيف سنجي مادون قرمز تبديل هاي مادون قطيفگيري شد. اندازه IA9100 Electrothermalمدل 

در اين آزمايش عبارتنداز: دستگاه ميكروسكوپ هاي استفاده شده ثبت شد. ديگر دستگاه  27TENSORمدل  7فوريه

، 50MAX -Xمدل 9 كسياشعه ا سنجي پراشفيدستگاه ط، Hitachi 9500Hگسيل ميداني مدل  8الكتروني عبوري

مدل  11القايي دستگاه پالسماي جفت شده، EDX-7000/8000/8100 10كسيپرتو ا يانرژپراش سنجي طيفدستگاه 

OPR-VISTA ،100مدل  12سنجي رزونانس مغناطيسي هسته هيدروژندستگاه طيف-AC دستگاه طيف سنجي ،

مدل  14، دستگاه طيف سنجي جرميAvance spectrometers 400-DRXمدل  13رزونانس مغناطيسي هسته كربن

Selective Detector 5972 Network Mass هيتراستايرر مدل ،HMS8805. 

 

 روش آزمایش   -2-2 

 تهیه کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به کمپلکس مس متفورمین  1-2-2

 متفورمين مولكول ادامه در و شد ساخته هامر روش به گرافيت از اكسيد گرافن صفحات ابتدا در پژوهش، اين در 

 اكسيد گرافن سطح به اكسيد گرافن كربونيل هايگروه و متفورمين آميني هايگروه بين كواالنسي پيوندهاي طريق از

گرم ميلي 50گرم مس استات و ميلي 10  متفورمين-مس جهت تهيه كمپلكس. سپس، [5] شد متصل شده تهيه
                                                             
6 Electrothermal microprocessor-controlled melting point 
7 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 
8 Transmission Electron Microscope (TEM) 
9 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) 
1 0 Energy dispersive X-ray spectroscopy 
1 1 Inductively Coupled Plasma (ICP) 
1 2 Proton nuclear magnetic resonance (1HNMR) 
1 3 Carbon-13 nuclear magnetic resonance (13CNMR) 
1 4Mass spectrometry 
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تفاده از حمام التراسونيک به ليتر متانول حل گرديد. مخلوط بدست آمده، با اسميلي 20در  متفورمين-گرافن اكسيد

ساعت تحت رفالكس قرار گرفت، رسوب سياه رنگي حاصل گرديد. سپس براي حذف مس استات باقي  12 مدت

دماي ساعت در  12مانده، سه مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد. سرانجام پودر به دست آمده در آون خال به مدت 

ين هيدرات ميكروليتر هيدراز 100، (0)به مس  (II)براي احيا مس گراد خشک  گرديد. همچنين درجه سانتي 80

ليتر ميلي 60متفورمين اضافه شد و در   -گرم گرافن اكسيد متصل شده به كمپلكس مسميلي 20درصد را به  80

درصد به محلول   25،  مقداري آمونيوم هيدروكسيد 10محلول به عدد  PHآب مقطر حل گرديد. به منظور تنظيم 

زن مغناطيسي هم زده شد. درنهايت، مگراد به وسيله هدرجه سانتي 100ساعت در دماي  2 اضافه كرده و به مدت 

 ت در ساع 12كاتاليزور بدست آمده، سه مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد. سرانجام پودر به دست آمده به مدت 

 گراد در آون خال خشک گرديد.درجه سانتي 60دماي 

 

 سنتز مشتقات بنزایمیدازولوش عمومی ر -2-2-2

 1/0) ميلي مول( به همراه كاتاليزور 2،2( )2ميلي مول( و بنزآلدهيد ) 1( )1فنيلن دي آمين ) -مخلوطي از اورتو

گرم( در يک لوله آزمايش ريخته و در دماي محيط تحت شرايط بدون حالل هم زده شد. پيشرفت واكنش به وسيله 

TLC 15 ( ايجاد شده بود، پس از پايان 3دنبال گرديد، كه با توجه به نتايج آن از دو محصول محتمل يک محصول )

با استفاده از كاغذ صافي از مخلوط واكنش جدا شد.  واكنش اتانول داغ به مخلوط واكنش اضافه شده و كاتاليزور

رسوب روي كاغذ صافي براي جدا كردن كامل محصول از كاتاليزور چندين بار با اتانول داغ شسته شد. محلول زير 

شو داده شد و با اتانول وشتر با چند قطره دي اتيل اتر شستسازي بياغذ صافي پس از خشک شدن جهت خالصك

و نقطه ذوب شناسايي  IRهاي بازده باال با استفاده از تكنيک اتاق نوبلور گرديد. محصول بدست آمده باداغ در دماي 

  (.1شد و از ساخت و خلوص آن اطمينان حاصل شد )شكل

 

 

 واکنش مبنا جهت ساخت بنزایمیدازول. -1شکل

 

                                                             
1 5 Thin layer chromatography 
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گرافن اکسید عاملدار  آریل بنزایمیدازول در حضور کاتالیزور -2تهیه مشتقات  روش عمومی -1-2-2-2

 شده با کمپلکس مس متفورمین

آلدهيدهاي آروماتيک و  mmol 1آمينوتيوفنول  و  -mmol 1  2اورتو فنيلن دي آمين،   mmol 1مخلوطي از 

درصد مولي كاتاليزور در بالن ريخته و با استفاده از حالل اتانول و شرايط رفالكس هم زده شد. سپس واكنش با  15

هاي ه باال حاصل گرديد كه توسط تكنيکاستفاده از كروماتوگرافي اليه نازک بررسي گرديد. بلورهاي محصول با بازد

Mass ،NMR، FT-IR  ذوب شناسايي و از خلوص محصول اطمينان حاصل گرديد.و نقطه 

 

 آمده دست به محصوالت از برخی طیفی هایداده -3-2-2

1H- [بنزاd]دازوليمي 

M.p. 173 °C, Lit [239]: 172-173 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 𝛿: 7.31- 7.35 (m, 2H, Ar-

H), 7.69-7.73 (m, 2H, Ar-H), 8.19 (s, 1H, Ar-H), 11.02 (s, 1H, NH). 13CNMR (CDCl3, 100 

MHz) 𝛿: 115.55, 122.91, 137.72, 140.69. IR (KBr, Cm-1): 3113, 3062, 2968, 2863, 1580, 1477, 

1458, 1364, 1245, 1139, 958, 745, 628. 

 دازوليمي[dبنزا]-H-1-كلرو  -5

M.p. 123 °C, Lit [241]: 125-126 °C. IR (KBr, Cm-1): 3105, 3035, 2958, 1621, 1580, 1463, 

1371, 1288, 1225, 1055, 909, 807. 

2-(-P )1 -تيوليل-H-[بنزاd]دازوليمي 

M.p. 275 °C, Lit [249]: 275-276 °C. IR (KBr, Cm-1): 3056, 3019, 2917, 2851, 1670, 1617, 

1500, 1448, 1429, 1273, 1111, 963, 821, 746. 

 دازوليمي[dبنزا]-H-1 -ايزو پروپيل فنيل(-4)-2

M.p. 248 °C, Lit[250]: 250-251 °C. 1H-NMR (DMSO-d6, 400 MHz) 𝛿: 1.24 (d, J = 6.8 Hz, 

6H, CH3), 2.96 (sep, J = 6.8 Hz, 1H, CH), 7.18-7.20 (m, 2H, Ar-H), 7.42 (d, J = 8.0 Hz, 2H, 

Ar-H), 7.57-7.59 (m, 2H, Ar-H), 8.10 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar-H), 12.69 (bs, 1H, NH). 13C-

NMR (DMSO-d6, 100 MHz)  𝛿: 24.14, 33.81, 115.89, 122.42, 126.96, 127.35, 128.24, 150.83, 

151.80. IR (KBr, Cm-1): 3070, 2961, 2923, 2864, 1621, 1498, 1373, 1279, 1112, 966, 843, 741. 

m/z, calcd. for C16H16N2 [M]+: 236.13, found: 236.0. 

4-(1-H- [بنزاd]ايل-2-دازوليمي)-N,N- دي اتيل آنيلين 

M.p. 230 °C, Lit[251]: 230-232 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 𝛿: 1.19 (t, 6H, J = 7.2 

Hz,CH3), 3.39 (q, 4H, J = 7.2, CH2), 5.59 (bs, 1H, NH), 6.68(d, 2H, J = 7.2 Hz, Ar-H), 7.18-
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7.20 (m, 2H, Ar-H), 7.56-7.58 (m, 2H, Ar-H), 7.96 (d, 2H, J = 7.2 Hz, Ar-H). 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz) 𝛿: 12.57, 44.38, 111.35, 114.48, 115.76, 122.22, 128.09, 149.16, 152.70.IR 

(KBr, Cm-1): 3415, 3064, 2974, 2929, 2888, 1608, 1501, 1451, 1355, 1268, 1199, 1008, 820, 

748. m/z, calcd. for C17H19N3 [M]+: 265.16, found: 265.0. 

 دازوليمي[dبنزا] -H-1-ايل( ( -1-)نفتالن-2

M.p. 264 °C, Lit[253]: 266 °C. 1H-NMR (DMSO-d6, 400 MHz) 𝛿: 7.25- 7.27 (m, 2H, Ar-H), 

7.59-7.64 (m, 2H, Ar-H), 7.65-7.75 (m, 2H, Ar-H), 8.01-8.06 (m, 2H, Ar-H), 8.10 (d, 1H, J = 

8 Hz, Ar-H), 9.11 (dd, 1H, J 1= 8 Hz, J 2= 1.2 Hz, Ar-H), 12.85 (bs, 1H, NH), 13C-NMR 

(DMSO-d6, 100 MHz) 𝛿: 111.82, 119.54, 122.17, 122.97, 125.74, 126.80, 127.53, 127.98, 

128.32, 128.85, 130.60, 130.96, 134.07, 151.80. IR (KBr, Cm-1): 3048, 2974, 2872, 1593, 1531, 

1449, 1402, 1361, 1281, 1229, 1037, 955, 804, 774, 748, 657. m/z, calcd. for C17H12N2 [M]+: 

244.10, found: 244.0. 

 

بررسی نتایجبحث و  -3  

در اين پروژه به منظور بررسي ساختار شيميايي نانوكاتاليزور ساخته شده و اثبات عاملدار شدن سطح گرافن 

 ستفاده شد.ا ICP-OESو  FT-IR ،TEM ، EDS، TGA ،XRDهاي متفورمين، از تكنيک-اكسيد با كمپلكس مس

 

 FT – IR آنالیز  -1-3

-با كمپلكس مس اكسيد دار شدن سطح گرافننانوكاتاليزور و اثبات عاملبراي بررسي ساختار شيميايي 

دار شدن تبديل فوريه مادون قرمز به ترتيبب مربوط به گرافن اكسيد و عامل انجام شد. طيف FT-IRمتفورمين، آناليز 

( آورده شده است. در طيف تبديل فوريه مادون قرمز b,a) 2در شكل متفورمين-با كمپلكس مس اكسيد سطح گرافن

اسيد مربوط به ارتعاش هاي هيدروكسي و كربوكسيليکكششي گروهارتعاش نوار ( a-2)شكلمربوط به گرافن اكسيد 

هاي حلقه  C=Cاسيد، كربوسيليک C=O، ارتعاشات كششي پيوندهاي  cm 3405-1در فركانس  H -Oكششي پيوند 

ديده مي شوند  cm 1222-1و  cm 1716 ،1-cm 1587-1هاي  فركانس گروه اپوكسي به ترتيب در O-Cآروماتيک و 

هاي جذبي تيزي به ترتيب در (، نوارb-2[. عالوه بر نتايج ذكر شده طيف تبديل فوريه مادون قرمز در شكل )6]

باشند، پيک ضعيف مي C=Nو  H–N ،H–Oهاي اند كه مربوط به گروهظاهر شده cm 1595-1و cm 3359-1 گستره

اند متفورمين است، همچنين ليگ H–Cمربوط به ارتعاشات كششي پيوند  cm 2930-1ظاهر شده در ناحيه 

جديدي است كه نشان  O = Cمربوط به ارتعاشات كششي نامتقارن  cm 1595-1ترين اين ارتعاشات، در ناحيه برجسته

متفورمين به بستر گرافن دهنده اتصال موفق باشد و نشاناكسيد ميگرافن تشكيل پيوند آميدي روي سطح ي دهنده

 باشد.اكسيد مي
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 متفورمین.-گرافن اکسید متصل شده به مس  (b)گرافن اکسید  (a) مربوط به FTIRطیف  -2شکل

 

 (TEM) آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری  -2-3

 يمواد محسوب م يدر مشخص نمودن ساختار و مورفولوژ ژهيو ييابزارها يعبور يالكترون يها كروسكوپيم

سازند. عالوه بر  يم ريامكان پذ اديز يليخ ييباال و بزرگنما کيمواد را با قدرت تفك يساختار زيشوند كه مطالعات ر

توان استفاده  يم يو نواقص بلور يريتقارن، جهت گ ،يبلور يها جهت مطالعات ساختارها كروسكوپيم نياز ا نيا

در اين پروژه، از اين تكنيک به منظور تحليل و بررسي ريخت شناسي، ساختار بلوري و تركيب نمونه استفاده  ود.نم

شود كه كاتاليزور دهد كه به وضوح مشاهده ميكاتاليزور سنتز شده را نشان مي TEM ، تصوير(3شكل )[. 7]نموديم 

توان ميانگين اندازه ذرات را با دقت بااليي تكنيک ميداراي سطح يكنواخت مي باشد. همچنين با استفاده از اين 

تعيين كرد كه ميانگين اندازه ذرات حدودا يک ميكرومتر و تک اليه  به دست آمده است. نهايتا،  نقاط سياه رنگ روي 

 است.متفورمين با موفقيت انجام شده -دهد تشكيل كمپلكس مسميصفحه گرافن، نشان
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 متفورمین.-به کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به مس مربوط TEMتصویر  -3شکل

 

 (EDS) کسیپرتو ا یپراش انرژطیف سنجی  -3-3

 اتيخصوص اي يساختار ليو تحل هيتجز ياست كه برا يليتحل يروش كسيپرتو ا يپراش انرژ يسنج فيط

نشان  را نمونه  کيو  كسيپرتو ا يختگيمنبع برانگ يک نيبر هم كنش بهمچنين . رودينمونه به كار م کي ييايميش

ساختار  کي ياست كه هر عنصر دارا ياصل كل نيبر اساس ا يكلروش به طور  نيا يفيتوص يهاتيقابلمي دهد. 

[.  نتايج 8] سازديآن ممكن م كسيپرتو ا فيها  را در طاز قله فرديمنحصربه يفرد است كه مجموعهمنحصربه ياتم

كه حضور عناصر كربن، نيتروژن،  يزور سنتز شده حاوي اين مطلب استكاتال EDS مربوط به (4مشاهده شده در شكل)

(، 4لت عدم وجود عنصر كلر در شكل )اكسيژن و مس تطابق خوبي با ساختار شيميايي كاتاليزور دارد. همچنين به ع

 به طور موفقيت آميزي صورت گرفته است. (0)به مس  (II)احياي مس 
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 متفورمین. -مربوط به کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به مس EDSآنالیز عنصری -4شکل

 

 (TGA)آنالیز توزین حرارتی  -4-3

مختلف با  يوزن نمونه ها راتيياست كه در آن تغ ييايميمواد ش ييدر شناسا زهايآنال نياز پركاربردتر يكي

در ( سه مرحله كاهش وزن را 5سنتز شده در شكل )حاصل از كاتاليزور TGA طيف  شود. يم دهياعمال حرارت سنج

هاي آب روي سطح باعث اولين ناحيه دهد، حذف فيزيكي مولكولنشان مي سانتي گراددرجه  550تا 50ناحيه هاي 

. دومين ناحيه كاهش درصد از وزن كاتاليزور كاهش يافته است 5كه حدود شود مي C° 120 و C°50كاهش جرم بين 

شود كه در نسبت داده مي متفورمين -بخش آلي فلزي شامل كمپلكس مسبه حذف  C° 400و  200جرم بين 

صورت گرفته  به  C° 500درصد كاهش صورت گرفته است. سومين ناحيه كاهش جرم در ناحيه بيشتر از   15حدود 

گرافن  زوريالكاتدهد كه ، نشان مي5در شكل TGAهاي است. بررسيبستر گرافن اكسيد باقي مانده دليل تجزيه 

 [.9]دارند  در دماي باال، پايداري حرارتي مناسبي براي استفاده در نيمتفورم -متصل شده به مس دياكس
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 .نیمتفورم-متصل شده به مس دیگرافن اکس زوریمربوط به کاتال TGAآنالیز توزین حرارتی  -5شکل 

 

 (PXRDآنالیز پراش اشعه ایکس ) -5-3

از اين آناليز، براي تعيين تركيب فاز شيميايي بوسيله ي انكساز اشعه ي ايكس بعنوان تابعي از زوايه ي پرتو 

گيري پراش پودري ، اندازهنيمتفورم-متصل شده به مس ديگرافن اكس زوريكاتالتابيده شده و تشخيص فاز كريستالي 

 شده ارائه( 6در شكل )سنتز شده  مربوط به كاتاليزور PXRDانجام شد. آناليز  5-80( برابر 2θپرتوايكس در زاويه )

شود كه مربوط به مشاهده مي 2θ=  3/7، 8/ 5هاي پراش در پيکشود، مشاهده مي( 6طور كه در شكل )است. همان

مربوط به صفحات   = 2θ 4/24باشند. همچنين، در اين طيف، پيک نسبتاً پهن در ( مي200(، )111صفحات بلورين )

 باشدنشان دهنده فلز مس مي  = 2θ 3/74و  7/50، 7/43[. و پيک هاي شارپ در ناحيه هاي 10گرافن اكسيد ]

يک شبكه كريستالي مركز وجه پر با گروه فضايي  ،ديگرافن اكسمتصل شده به  نيمتفورم-مس[. واحدهاي 11]

Fm3̅m  [.12]دهند تشكيل مي 



 

11 
 

 

 .نیمتفورم-متصل شده به مس دیگرافن اکس زوریمربوط به کاتال XRDالگوی  -6شکل 

 

 ((ICP-OESآنالیز تجزیه عنصری  -6-3

شدن عناصر به  ياست كه در آن اتم ياتم يسنجفيط يهااز جمله روش ييشده القاپالسما جفت يسنجفيط

 صيتر، با حد تشخحساس يروش گر،يد يهابا روش سهيروش در مقا ني. ارديپذيگرم پالسما صورت م طيكمک مح

 نيا يهاتيبلاق شيافزا يبرا تواني( مOES) اسپكتروفوتومترروش با  نيا قيباالتر است. از تلف يريبهتر و تكرارپذ

 نييتع ،يدر نانوفناور ييشده القاتوسط پالسما جفت يجرم يسنجفيروش ط يروش استفاده كرد. از جمله كاربردها

[. در اين پروژه، از آناليز طيف سنج پالسماي جفت شده القايي براي تعيين درصد وزني، 13] اندازه نانوذرات است

اكسيد براي كاتاليزور استفاده نشده و كاتاليزور استفاده شده به صورت گرافن شده روي سطح ميزان مس كمپلكس 

 محاسبه گرديد.  83/5و  02/6شش مرتبه به كار گرفته شد كه  بعد از شش  مرتبه به ترتيب ميزان درصد وزني 

 

 گیرینتیجه -4
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 يهاكاربرد ييدارو عيصنادر  ييداروخواص  و يكيولوژيبخواص داشتن علت به آنها مشتقات  وها دازوليميبنزا 

 هاآن ازي مشتقات سنتزي برا ديجدي هاروش ارائه بات،يترك نياي كاربردها و تياهمبه توجه با  نيبنابرادارند.  يعيوس

  ،يطوالن زمان واكنش،ي باالي دماي از قبيل: مشكالت يدارا هادازوليميبنزا ساخت نيشيپي هاروش. استي ضرور

مشكل جداسازي محصوالت واكنش و بازده كم  ست،يكاتال اديز مصرف حالل، بودني سم اب،يكم يزورهايكاتال

ستفاده محصوالت بوده است. بنابراين تهيه بنزايميدازول ها به روش سنتز سبز روشي است كه امروزه بيشتر مورد ا

ها سعي بر اين است كه سنتز تحت شرايط بدون حالل انجام شود و كاتاليزور مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش

 يلآر جزئي سهو  تک كنشوا فظر بابنزايميدازول  تهيه مشتق ايبر مدرآكاو  نساآ شيروافت باشد. قابل بازي

 كاتاليست و يستز  محيط با رگازساو  سبز لحال انعنو  به لتانوا لحال رحضوو در  گرمايي يطاشردر  لدهيدهاآ

 يستز كاتاليست ،كنشوا ماليم يطاشرشد.  ارشگز مينرمتفو -مس كمپلكس با هشددار عامل كسيدا فناگر جديد

هاي بارز اين روش است. يژگيو  واكنش ازكم  نماز ،كنشوا يها اروردهفر نساآ زيسااجدو  باال زدهبا ،پذير تخريب

 كاهش ونبد يبعد يكنشهاوا رهچندبا دهستفاو ا كاتاليست نساآ زيسااجد ،هشوپژ اين يژگيو ترين مهم ،همچنين

 .دكر دهستفاا شيمي يهاواكنشيگر در د انتو مياز آن  كه ستا كاتاليستي فعاليتدر  چشمگير
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