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بررسی اثر کاتالیستی نانوذرهی  γ-Fe2O3بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی
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 -1کارشناس ارشد شیمی فیزیک ،گروه شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2دانشجوی دکترای شیمی آلی ،گروه شیمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار شیمی آلی ،گروه شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
دریافت :ارديبهشت  ،1393بازنگری اول :مرداد  ،1393بازنگری دوم :مهر  ،1393پذیرش :آذر 1393

چکیده :کمپلکس اکسووانادیم ( )IVاز واکنش  VO(acac)2با شیف باز –N'،N) H2Lبیس(سالیسیل آلدامیناتو)  –1،3دی آمینو پروپان) بهدست

آمد و با استفاده از روشهای  13C-NMR، 1H-NMR ،IRتجزیه عنصری و تجزیه گرمایی با روش  DSCمورد بررسی قرار گرفت .دادههای به دست
آمده از  DSCنشان داد که این کمپلکس دارای آنتالپی تخریب زیادی است .بنابراین ،با توجه به این موضوع سینتیک تخریب گرمایی آن با و بدون

حضور نانوذره آهن اکسید ( )γ-Fe2O3مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که حضور نانوذره به عنوان کاتالیست نقش مؤثری در افزایش سرعت
تخریب دارد.

واژههای کلیدی :اثرکاتالیستی  ،γ-Fe2O3کمپلکس پرانرژی ،سینتیک تخریب گرمایی

بسیار بزرگی برخوردار است و برای نخستین بار توسط گروه ما به
انرژتیک بودن این مواد هم پی برده شد .آنتالپی تخریب بزرگ
 ،VOLاین امکان را فراهم میکند که آن را به عنوان یک مادهی
پایهی خوب برای مواد منفجره مورد استفاده قرار داد .با افزایش
سرعت تخریب میتوان این ماده را برای انفجار بهتر بهینهسازی
کرد .بدیهی است که یکی از راهها برای افزایش سرعت استفاده
از کاتالیست است .نانوذرات آهن اکسید از جمله موادی هستند
که به عنوان کاتالیست برای واکنشهای حالت جامد از جمله
تخریب گرمایی و انفجار به کار میروند [ .]10با ایجاد ساختارهای
نانومتری ،کنترل ویژگیهایی از مواد مانند رفتار مغناطیسی،
رسانایی الکتریکی ،استحکام ،نقطهی ذوب ،رفتارهای بیوزیستی

مقدمه
فلزات واسطه ،کمپلکسهای شیفباز را تشکیل میدهند و
شیفبازها مانند لیگاندها شالته در شیمی کئوردیناسیون عمل
میکنند .کمپلکسهای فلزی در طول سالیان بسیار مورد توجه
بوده است .کمپلکسهای فلزی شیفبازها به دلیل کاربردهای
صنعتی ،داروهای ضد ویروس ،ضد باکتری و پادتن بسیار مورد
مطالعه قرار میگیرند [ 1تا  .]6کمپلکسهای اکسووانادیمی
با لیگاندهای شیف باز از جنبههای متفاوتی مانند ویژگیهای
کاتالیستی [ ،]7الکتروشیمیایی [ ]8و پزشکی [ ]9بررسی شدهاند.
هم چنین چگونگی سنتز آنها هم در شرایط متفاوت مورد مطالعه
قرار گرفته است و این ماده در شرایط استاندارد از آنتالپی تخریب
*عهدهدار مکاتباتFth.badali@yahoo.com :

51

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 93

بررسي اثر كاتاليستي نانو ذرهي  γ-Fe2O3بر روي ...

شد و در معرض هوا خشک شد .بازده واکنش  ٪65به دست آمد
و دمای ذوب آن  163 °Cاست.

و ...بدون تغییر ترکیب شیمیایی آنها نسبت به مواد دانه درشتتر
امکانپذیر است .این مسأله میتواند منجر به استفاده از فناوری
نانودر زمینههای متفاوتی همچون صنایع الکترونیک ،پزشکی،
داروسازی ،مواد ،صنایع شیمیایی ،نفت ،گاز و غیره شود [ 11و
 .]12در این مقاله با استفاده از روش  ،DSCمیزان انرژی فعالسازی
تخریب کمپلکس گفته شده با و بدون حضور نانوذرات آهن اکسید
تعیین شد و سایر عاملهای سینتیکی هم بهدست آمدند.

IR (KBr cm-1): 3356 (OH), 1628 (C=N), 1467
(C=C), 1253 (C–O); 1H NMR (δ ppm, 300 MHz,
CDCl3): 13.45 (1H, s), 8.31 (1H, s), 6.8-7.01 (2H,
=m), 7.22-7.31 (2H, m), 3.66 (2H, m), 2. 07 (1H, J
6.3 Hz); 13C NMR (δ ppm, 75 MHz, CDCl3): 31.7,
56.7, 118.6, 131.3, 132.3, 161.1, 165.5

بخش تجربی

تهیه کمپلکس VOL

مواد مصرفی

یک میلیمول (0/342گرم) لیگاند  H2Lرا در  20میلیلیتر اتانول
حل کرده و به اتانول داغ ( 20میلیلیتر) حاوی یک میلیمول
( 0/265گرم) وانادیل استیل استونات افزوده شد و به مدت 1/5
ساعت تحت شرایط بازروانی قرار گرفت و پایان واکنش با استفاده
از  TLCتعیین شد .در ادامه رسوب نارنجی به دست آمده ،صاف و
با اتانول شست و شو و در معرض هوا آن خشک شد .بازده واکنش
 ٪82به دست آمد و دمای تخریب آن  310 °Cاست.

سالیسیل آلدئید –3،1 ،دی آمینو پروپان ،اتانول و VO(acac)2

برای سنتز کمپلکس از شرکت  Merkتهیه شد .آهن کلرید
آبدار ( ،)FeCl3·6H2Oآهن سولفات آبدار (،)FeSO4·7H2O
 0/1 HCl ،NaOHموالر از شرکتهای  Merkو Aldrich
خریداری شده و همراه با آب مقطر به عنوان حالل برای تهیه
نانوذره مورد استفاده قرار گرفتند.

دستگاهها

FT-IR (KBr, cm-1): 3444, 2920, 1630, 1448, 1317,

برای ثبت طیف  FT-IRاز دستگاه اسپکترو فوتومتر مدل
1
 ،Nexuse 670برای طیفهای  13C-NMRو H-NMR
دستگاه  FT-NMR 300 MHzاستفاده شد .برای بهدست آوردن
دادههای مربوط به  DSCاز دستگاه  METTLER TOLEDOو
هم چنین برای به دست آوردن اطالعات مربوط به  XRDنمونه
از دستگاه  XRD-6000,Shimadzuاستفاده شد.

856, 569, 462.

تهیه نانوذره آهن اکسید به روش  wet chemicalدر دمای اتاق

به ازای  2مول از  1 ،FeSO4·7H2Oمول  FeCl3·6H2Oبرداشته
شد و در  50میلیلیتر  0/1 HClموالر حل شد و محلول به دست آمده
در حمام فراصوت قرار گرفت تا در ضمن اینکه عمل همزدن کامل
شود واکنش شیمیایی نیز به خوبی انجام شده و از به هم چسبیدن
ذرات جلوگیری شود .و همزمان  6گرم سود را در  100میلیلیتر آب
مقطر حل کرده و در آبی که جوشیده قرار داده شد تا به حالت همدما
با آن در بیاید .در مرحلهی بعد محلول بهدست آمده از FeCl3·6H2O
 ،FeSO4·7H2Oو  0/1 HClموالر را به صورت قطره قطره به
محلول سود افزوده شد .در ادامهی کار رسوب سیاه رنگ به دست
آمده صاف و به مدت  24ساعت در دمای  50 °Cخشک شد .برای
بررسی ساختار مواد از تجزیه پراش پرتو  )XRD) Xاستفاده شد.

تهیه شیفباز H2L

 2میلیمول از سالیسیل آلدئید را در  20میلیلیتر اتانول حل
کرده و در حین هم زدن ،قطره قطره محلول اتانولی ( 20میلیلیتر)
حاوی یک میلیمول از  –3،1دی آمینو پروپان افزوده شد و پایان
واکنش با  TLCمورد تاييد قرار گرفت .محلول مورد نظر به حال
خود گذاشته شد تا رسوب تشکیل شود (رسوب به دست آمده زرد
رنگ است) سپس آن را صاف کرده و با اتانول شست و شو داده
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بِ اصای  2هَل اص  1 ،FeSO4.7H2Oهَل  FeCl3.6H2Oبشداؿتِ ؿذ ٍ دس  50هفل لفتش  0/1 HClهَالس حی ؿیذ ٍ هحلیَل بیِ

دػت لهذُ دس حوام فشاصَت لشاس گشفت )ا دس ضوي ایٌکِ ػو ّنصدى کاه ؿَد ٍاکٌؾ ؿفوفای ًفض بِ خَب اًجام ؿیذُ ٍ

اص بِ ّن چؼبفذى رسات جلَگفشی ؿَدّ ٍ .نصهاى  6گشم ػَد سا دس  100هفل لفتش ل همغش ح کشدُ ٍ دس لب کِ جَؿیفذُ

لشاس دادُ ؿذ )ا بِ حالت ّندها با لى دس بفایذ .دس هشحلِی بؼذ هحلَل بِ دػت لهیذُ اص HCl ٍ FeCl3.6H2O ،FeSO4.7H2O

 0/1هَالس سا بِ صَست لغشُ لغشُ بِ هحلَل ػَد افضٍدُ ؿذ .دس اداهِی کاس سػَ ػفاُ سًگ بِ دػت لهذُ صاف ٍ بیِ هیذت
 24ػاػت دس دهای  50 ˚Cخـک ؿذ .بشای بشسػ

بدلي و همكاران

ػاختاس هَاد اص )جضیِ پشاؽ پش)َ  XRD( Xاػتفادُ ؿذ.

XRD-6000: 1.47 A0, 1.62 A0, 1.99 A0, 2.10 A0, 2.53 A0, 2.8 A0, 2.98 A0

-1مشاهده میشود .پیکی در ناحیهی  151/8 ppmدیده میشود که
نتیجهها و بحث
FT-IR )KBr, cm (: 1611, 1339, 570.
مربوط به کربن متصل به  OHفنلی است و پیک مربوط به کربن
بررسی مشخصات  H2Lو VOL
وتیجٍ َا ي بحث
آزومتان هم در  165/6 ppmمشاهده میشود.
در طیف  1H-NMRاین شیفباز همانگونه که در شکل 1
شکل  2طیف  FT-IRشیفباز  H2Lو کمپلکس مربوط را نشان
مشاهده میشود در ناحیهی  δبرابر با  6/74تا  6/9 ppmیک پیک
بشسػ هـخصات VOL ٍ H2L
چٌیذطیف 2 ،H2L ،پیک قوی در  1253و 1628 cm-1
در اين
دهد.
می
هیدروژن
چند شاخه مشاهده میشود که
پفیک
آروماتیکی δ=6/74ییک
های –6/9 ppm
ًاحفیِی
مربوطه بهؿیَد دس
دس عف  1H-NMRایي ؿف باص ّواىگًَِ کِ دس ؿک  1هـاّذُ
که به ترتیب به ارتعاشات کششی  C-Oو ارتعاشات
 /93م13یشود
مشاهده دسppmدیده
پشٍ)َىppm
فنلی در
هایّایO-H
هشبَط بِپروتون
ؿاخِ هـاّذُ ه ؿَد کِاست و
هـیاّذُ
13O-Hگیشٍُ فٌلی
ّیای /93
لسٍها)فکگروهاػت ٍ
ّفذسٍطى
 C=Nاصمربوط میشود .پیک پهن و متوسطی در ناحیه
کششی
لًچیِ پیفؾ
دػت لهذُ با
همادیش بِ
8/32
چٌفيppm
ّنهی
ؿَد ٍناحی
ظاّش ههم در
آزومتان
پروتینهای
ه ؿَد .پفک پشٍ)يّایمی
8/32 ppm
پیکًاحفِ
شودّ.ن دس
لصٍهتاى
\
13
-1
هتیفلي
گیشٍُ
پیش کیشبيّیای
(ؿک 2
C-NMR
چنین دس عف
داسدم .]13
 3356 cmکه مربوط به ارتعاشات کششی گروه هیدروکسیل است.
ایي بشای ؿف باص ّا گضاسؽ
دستؿفآمدهباص با2LآHنچه
مقدارهای به
هغابمتو ه
ؿذُیشود
ظاهر م
148
/
4
ٍ
113
/
9
دس  56/00 ٍ 31/6 ppmهـاّذُ ه ؿًَذ ٍ پفکّای هشبَط بِ کشبيّای حلمیِّیای بٌیضى دس ًیَاح ppm
در فرکانس پایینتر ظاهر شدن این پیک به علت پیوند هیدروژنی
از این برای شیفبازها گزارش شده مطابقت دارد [ .]13در طیف
151/8 ppmدیذُ ه ؿَد کِ هشبَط بِ کشبي هتص بِ  OHفٌل اػت ٍ پفیک هشبیَط بیِ
هـاّذُ ه ؿَد .پفک دس ًاحفِی
-1
درون مولکولی است [ 14و  .]15پیک ظاهر شده در حدود cm
 13C-NMRشیفباز ( H2Lشکل  )2کربنهای گروه متیلن
کشبي لصٍهتاى ّن دس  165/6 ppmهـاّذُ ه ؿَد.
 2800مربوط به فرکانس کششی  CHو  CH2است.
در  31/6و  56/0 ppmمشاهده میشوند و پیکهای مربوط
هنگامی که این لیگاند با وانادیم کمپلکس میشود پیک ظاهر
به کربنهای حلقههای بنزن در نواحی  113/9و 148/4 ppm
ب

الف
)b
ؿک  :1عف ّای  (b) 13C-NMR ٍ (a) 1H-NMRؿف باص H2L

ک  2عف  FT-IRؿف باص  ٍ H2Lکوپلکغ هشبَط سا ًـاى ه دّذ .دس عف حزف 2،H2L ،پفک لَی دس 1628 ٍ 1253

 cm-دیذُ ه ؿَد کِ بِ )ش)ف بِ اس)ؼاؿات کــ  ٍ C-Oاس)ؼاؿات کــ  C=Nهشبَط ه ؿَد .پفیک پْیي ٍ هتَػیغ

س ًاحفِ  3356 cm-1کِ هشبَط بِ اس)ؼاؿات کــ گشٍُ ّفذسٍکؼف اػت .دس فشکاًغ پایفي )ش ظاّش ؿیذى اییي پفیک بیِ
(a
13
کــی
بیِ فشکیاًغ
cm
لت پفًَذ ّفذسٍطً دسٍى هَلکَل اػت [15و  .]14پفک ظاّش ؿذُ دس
(ب) طیف C-NMR
 1H-NMRو
هشبیَططیف
( 2800الف)
باز H2L
حذٍد شی-1ف
شکل 1

 CH2 ٍ CHاػت.

3

)b

ؿک  :1عف ّای  (b) 13C-NMR ٍ (a) 1H-NMRؿف باص H2L

ب

الف

ؿک  2عف  FT-IRؿف باص  ٍ H2Lکوپلکغ هشبَط سا ًـاى ه دّذ .دس عف حزف 2،H2L ،پفک لَی دس 1628 ٍ 1253
 cm-1دیذُ ه ؿَد کِ بِ )ش)ف بِ اس)ؼاؿات کــ  ٍ C-Oاس)ؼاؿات کــ  C=Nهشبَط ه ؿَد .پفیک پْیي ٍ هتَػیغ

دس ًاحفِ  3356 cm-1کِ هشبَط بِ اس)ؼاؿات کــ گشٍُ ّفذسٍکؼف اػت .دس فشکاًغ پایفي )ش ظاّش ؿیذى اییي پفیک بیِ
ػلت پفًَذ ّفذسٍطً دسٍى هَلکَل اػت [15و  .]14پفک ظاّش ؿذُ دس حذٍد  2800 cm-1هشبیَط بیِ فشکیاًغ کــی
 CH2 ٍ CHاػت.

شکل 2

لفگاًذاز آن
 FT-IRشده
عف تشکیل
وانادیم
مقایسه طیف  FT-IRلیگاند سنتز شده و کمپلکس
ػٌتض ؿذُ ٍ کوپلکغ ٍاًادین )ـکف ؿذُ اص لى
ؿک :2همایؼِ

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ٌّگاه کِ ایي 53
لفگاًذ با ٍاًادین کوپلکغ ه ؿَد پفک ظاّش ؿذُ دس ًاحفِ  3356 cm-1هشبَط بِ گشٍُ ّفذسٍکؼیف ح

ه ؿَد .دس عف  IRکوپلکغ  VOLدس ًَاح

-1

 569 cm ٍ 462 cmدٍ پفک با ؿذت بِ ًؼبت ضؼف دیذُ ه ؿَد
-1

بِ )ش)ف هشبَط بِ اس)ؼاؿات ّ V-N ٍ V-Oؼتٌذ .دٍ پفک با ؿذت لیَی دس ًیَاح

-1

 1630 cm ٍ 856 cmهـیاّذ
-1

-1

بررسي اثر كاتاليستي نانو ذرهي  γ-Fe2O3بر روي ...

مطالعه سنیتکی کمپلکسهای سنتز شده

شده در ناحیه  3356 cm-1مربوط به گروه هیدروکسیل حذف
میشود .در طیف  IRکمپلکس  VOLدر نواحی  462و569 cm-1
دو پیک با شدت به نسبت ضعیف دیده میشود که به ترتیب
مربوط به ارتعاشات  V-Oو  V-Nهستند .دو پیک با شدت قوی
در نواحی  856و  1630 cm-1مشاهده میشود که به ترتیب به
ارتعاشات کششی  V=Oو  C=Nمربوط میشوند .ظاهر شدن
پیک  856 cm-1دلیل دیگری بر تشکیل کمپلکس است .پیک
دیگر با شدت متوسط در ناحیهی  1317 cm-1دیده میشود که
مربوط به ارتعاشات کششی  C-Oاست .تجزیه عنصری این
کمپلکس نشان داد که عناصر  C ،Hو  Nبه ترتیب از راست به
چپ با درصدهای  6/56 ،56/22 ،4/75در نمونهها وجود دارند که
با دادههای نظری (به ترتیب از راست به چپ 6/67 ،56/13 ،4/6
درصد) به تقریب مطابق است.

مطالعات گرمایی انجام شده بر روی کمپلکس ( VOLشکل
 6نمودار  )DSCتخریب گرمایی این ترکیب را با و بدون حضور
نانوذره آهن با سرعت گرمادهی  10 °C.min-1نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود هر منحنی تک مرحلهای بوده و به
صورت گرماده است.

ؿک  :3عف ) XRDشکف γ- Fe2O3

بررسی ویژگیهای نانوذره آهن اکسید

الگوی  XRDنانوذرات آهن اکسید در شکل  3ارایه شده
است .باتوجه به نمونه استاندارد ()JCPDS=25-1402
ؿک  :3عف ) XRDشکف γ- Fe O
 d = 2/53 Åمربوط به کانی مگنتیت با فرمول شیمیایی γ-Fe2O3
است و این کانی متشکل از ترکیب  Fe2O3 ٪68/97و ٪31/03
 FeOاست .به این ترتیب از روی دادههای مربوط به  XRDو
ویژگیهای ظاهری (ویژگی مغناطیسی قوی ،سیاه رنگ ،کدر و
چرب) این نانوذره میتوان گفت که همانند مگنتیت ترکیبی حاوی
 Fe3+و  Fe2+است .در شکل  4که مربوط به طیف  IRنانوذره
است ،در ناحیهی  570 cm-1یک پیک قوی مشاهده میشود
)صاٍیش  SEMبا بضسگٌوای ّای هتفاٍت بشای ًاًَرسات لّي اکؼفذ ػٌتض ؿذُ بِ سٍؽ  wet chemicalدس ؿک ؿواسُ ً 5ـاى
تشکیلؿذُاین
که مربوط به ارتعاشات  Fe–Oاست و تاييدکنندهی
اػتّ .واى عَس کِ هـاّذُ ه ؿَد رسات اص داًِّای کشٍی ؿک بِ ًؼبت یکٌَاخت )ـکف ؿذُاًذ ٍ بیِ صیَست
دادُ
هفاًگفي اًذاصُی رسات ً 55اًَهتش اػت.
نانوذره است و هم چنین میانگین اندازه دانههای بلوری باهتشاکن
توجهاًذ.به
شکل  4طيف  FT-IRترکیب γ-Fe O
رابطهی دبای شرر [ 16و  52 ]17نانومتر به دست آمد.
ؿک  :4الگَی ) FT-IRشکف γ-Fe O
تصویرهای  SEMبا بزرگنماییهای متفاوت برای نانوذرات
آهن اکسید سنتز شده به روش شيميايي تر در شکل  5نشان داده
شده است .همان طور که مشاهده میشود ذرات از دانههای کروی
) FT-IRشکف γ-Fe O
ؿک  :4الگَی 6
شکل به نسبت یکنواخت تشکیل شدهاند و به صورت متراکماند.
میانگین اندازهی ذرات  55نانومتر است.
شکل 3

الگوي  XRDترکیب γ-Fe2O3
3

2

3

3

2

3

2

2

شکل  5تصویر  SEMنانوذرات آهن اکسید

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

ؿک ) :5صاٍیش 6 SEM
ًاًَرسات لّي اکؼفذ
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54
هغالؼِ ػٌفتک کوپلکغّای ػٌتض ؿذُ

هغالؼات گشهای اًجام ؿذُ بش سٍی کوپلکغ  ( VOLؿک ً 6وَداس ) )DSCخشی گشهای ایي )شکف سا بیا ٍ بیذٍى حضیَس
-1

( DSCبِ عَس ٍػفؼ بشای )ؼففي پاساهتشّای ػفٌتفک ٍاکٌؾّای )خشی هَاد پشاًشطی اػتفادُ ه ؿیَد[11تا  .]11بیشای
بشسػ ػفٌتفک )خشی ابتذا پاساهتشّای ػِگاًِی ػفٌتفک (اًشطی فؼالػاصی ،فاکتَس فشکاًغ ٍ هذل ٍاکٌؾ بیا اػیتفادُ اص
سٍؽ هذلففتفٌگ )فاضل هؼتمفن (بش اػاع سابغِی ) 1ؼففي ه ؿًَذ .بش اػاع ایي هذل ًوَداس

⁄

بش حؼ 1/T

سػن ه ؿَد  f)α( ٍ Tدهای هغلك ٍ هذل ٍاکؾ ّؼتٌذ ٍ ؿک  7بِ ٍضَح ًـاى ه دّذ کِ ًوَداسّای ػیشػت بیش حؼی
پفـشفت ٍاکٌؾ ػفگوَئفذی اػت.

بدلي و همكاران

شکل 7

کمپلکس VOL2
منحنی سیگموئیدی
2

ؿک  :7هٌحٌ ػفگوَئفذی کوپلکغ VOL

مدل
فاکتَسبه عنوان
ایجاد کرد
رگرسیون
ترین
اًتخاکه هبزرگ
هذل کِ بضسگتشیي سگشػفَى سا ایجاد کشد بِ ػٌَاى هذل ٍاکٌؾمدلی
فشکیاًغ (A
ٍاکٌؾ (راٍ Ea
اًشطی
ؿَد.
8
بِ )ش)ف اص سٍی ؿف ٍ ػشض اص هبذأ بِ دػت ه لیٌذ .]22واکنش انتخاب میشود .انرژی واکنش ( )Eaو فاکتور فرکانس
( )Aبه ترتیب از روی شیب و عرض از مبدأ به دست میآیند [.]22
حضور
حضَس در
ذره و )b
غیاب
،VOLدس )a
ترکیب
ًاًَ رسُ
رسُ ٍنانو bدس
غفادر ًاًَ
a ،VOL
)DSCشکف
نمودار DSC
شکل ً :66وَداس
ؿک
⁄
سابغِ  1نانو ذره
()1
بفـفٌِ دهای پفک گشهادُ بشای ًوًَِ دس غفا ٍ حضَس ًاًَ رسُ بِ )ش)ف دس دهاّای  310/21 ˚C ٍ 310/6 ˚Cهـاّذُ هی -
اػیت.رابطهی باال سرعت گرمادهی و  Rثابت گازهاست .جدول 1
نانوذرهکاه ًوًَِ در
غیاب و
برای نمون
بیشینه دمای پیک گرماده
حضوری )خشی
ًـاىدٌّذُ
ه هدرؿَد کِ
هـاّذُ
ؿَد ٍ دس ّش دٍ حالت یک بفـفٌِ دهای پفک گشهادُ بذٍى رٍ
در سٍبـی )فاضیل
کیالشیوتشی
 310لىّا هْن
)خشی/21گشهای
/6بشای
پشاًشطی
گشهادُ هَاد
ّای )خشی
عامل سینتیکی سهگانه کمپلکس  VOLمحاسبه شده با روش
اػیت.شود و
مشاهده می
اسصیاب °C
 310و
دماهای
ترتیب در
ػفٌتفک ٍاکٌؾ به
بیشای
جذٍل].
گاصّاػت11.تا 11
اػتفادُ ه ؿیَد[
پشاًشطی
گشهادّ هَاد
ػشػتّای )خشی
ػفٌتفک ٍاکٌؾ
پاساهتشّای
)ؼففي
( DSCبِ عَس ٍػفؼ بشای
باال
ی
سابغِ
دس
بیا
ؿیذُ
هحاػیبِ
VOL
کویپلکغ
گاًِ
ػِ
ػفٌتفک
ػاه
1
ثابت
R
ٍ
مدلفیتینگ تفاضلی مستقیم و در شرایط غیر همدما را در غیاب
هر دو حالت یک بیشینه دمای پیک گرماده بدون ذوب مشاهده
بشسػ ػفٌتفک )خشی ابتذا پاساهتشّای ػِگاًِی ػفٌتفک (اًشطی فؼالػاصی ،فاکتَس فشکاًغ ٍ هذل ٍاکٌؾ بیا اػیتفادُ اص
ًـاى ه دّذ.
اکؼفذ
اکسیدلّي
آهنًاًَ رسُ
حضَس
حضور ٍ
ّندها ساو دس غفا
ؿشایظ غفش
کاملمفن ٍ دس
ففتفٌگ )فاضل هؼت
هذل
میشود کهسٍؽ
⁄
دهد.
نشانمی
نانوذره
دهنده
نشان
سینتیک بش حؼ 1/T
استً.وَداس
نمونهایي هذل
تخریب ؿًَذ .بش اػاع
ی ) 1ؼففي ه
سابغِی
سٍؽ هذلففتفٌگ )فاضل هؼتمفن (بش اػاع
ارزیابیًوَداسّای
برای دّذ کِ
ٍضَح ًـاى ه
ؿک  7بِ
هغلك ٍ هذل
-Feیγشود،
مشاهده م
تخریبػیشػت بیش حؼیهمانگونه که از مقایسهی  2حالت در جدول 1
پرانرژی
ّؼتٌذ ٍمواد
تخریبٍاکؾگرماده
های
(f)αش
سػن ه ؿَد ٍ Tواکن
دهای
جذٍل  :1ػاه ّای ػِگاًِی ػفٌتفک هحاػبِ ؿذُ با سٍؽ )فاضل هؼتمفن بشای کوپلکغ  VOL2دس غفا ٍ حضَس ًاًَ رسُ لّي (2O3
پفـشفت ٍاکٌؾ ػفگوَئفذی اػت.
با افزودن نانوذرهی آهن اکسید دمای تخریب ،آنتالپی تخریب،
ها مهم است .کالریمتری روبشی تفاضلی ()DSC
گرمایی آن
سرعت
دمای
فاکتًر
ثابت
کاتالیز شده ،تغییر
سازی و عامل فرکانس برای واکنش
تخریب مذل انرژی فعا
سازی سینتیکی واکنشهای
فعاللهای
اورشیعام
بهطور وسیعی برای تعیین
گرمایلياکىش
ومًوٍ
رگرسیًن
گرمادَی
ػٌَاى هذل ٍاکٌؾ اًتخا ه ؿَد.تخریب
فرکاوس
-1
 ٍ Eaفاکتَس فشکیاًغ (A
(
ٍاکٌؾ
اًشطی
بِ
کشد
ایجاد
سا
سگشػفَى
بضسگتشیي
سرعتکِ
هذل
-1
فعا)oلسازی و افزایش سرعت
افزایش انرژی
(∆H)kJ/molاین کار
برای بررسی سینتیکياکىش میکند [ .]23در
 Ea)Kj.molتا .]21
استفاده (میشود [18
مواد
)C/min
(Td)oC
min-1
پرانرژیmin
].
22
لیٌذ
ه
دػت
ِ
ب
هبذأ
اص
ػشض
ٍ
ؿف
سٍی
اص
)ش)ف
بِ
VOL
اکسووانادیم ( )IV10در حضور نانوذرهی آهن
برای 5کمپلک 
/81ل0سازی A2 ،تخریب
(انرژی فعا
/843هگان
پارامترهای س
س 310
سینتیکی1/11
156هی ×1012
تخریب ابتدا0/01
/559
دس غفا
کلی مشاهده⁄شده
استفاده از روش مدلفیتینگ
فاکتور فرکانس و مدل واکنش) با
اکسید مشاهده میشود .این نتیجه برخالف روندVOL
10
303
3/313
0/89
3/19×1035
394/698
A2
 0/52سابغِ 1
حضَس
دس
در مورد انرژی فعالسازی است ،که با کاهش آن سرعت واکنش
تفاضلی مستقیم (بر اساس رابطهی  )1تعیین میشوند .بر اساس
باید افزایش یابد که این تفاوت به عامل فرکانس ( )Aکه در حین
این مدل نمودار [( ln[(dα⁄dT)/f(αبر حسب  1/Tرسم میشود
سازی
انرژی ،فعال
افزایش
شود.
لّیي می
نسبت داده
کند
افضٍدىمی
واکنش تغییر
جذٍل ب1هروشنی
حالت ودسشکل 7
واکنش 2هستند)
مطلق و مدل
( Tو (ّ f(αدمای
لًتیالپ
)VOLخشیی
کویپلکغدهیای
اکؼیفذ
ًیاًَ
همایؼِی
واى
گًَِ باال
سابغِی
دس
ؿیذُ بیا
هحاػیبِ
یگاًِ
ػفٌتفک رسُػِ
ؿَد 1،باػاه
هـاّذُ هجذٍل
گاصّاػت.
گشهادّ ٍ  Rثابت
کِ اص ػشػت
کوپلکغ VOL
نمودارهایػفگوَئفذی
نشان میدهد که ؿک  :7هٌحٌ
پیش
سینتیکی
جبران
کاساثر
فرکانس با
عامل
)غففش هافزایش
متناظر با آن
ٍاکٌؾ و
بشایواکنش
پیشرفت
حسب
سرعتٍ بر
فؼالکهػاصی
اًشطی
افضایؾ
ایي
دس
].
23
کٌذ
ؿذُ،
کا)الفض
فشکاًغ
ػاه
ػاصی
فؼال
اًشطی
،
)خشی
سٍؽ هذل ففتفٌگ )فاضل هؼتمفن ٍ دس ؿشایظ غفش ّندها سا دس غفا ٍ حضَس ًاًَ رسُ لّي اکؼفذ ًـاى ه دّذ.
[.]23
است
همکارانش گزارش
 Ninanو
یؾ ػشػت )خشی  8بشای کوپلکغ اکؼٍَاًادین ( IVدس از این
است.
سیگموئیدیافضا
ٍ
متناسباییي ًتفجیِ
شده ،ؿیَد.
هـیاّذُ هی
لّیي اکؼیفذ
توسطرسُی
حضَس ًیاًَ
2

2

2

کوپلکغ  VOL2دس غفا ٍ حضَس ًاًَ رسُ لّي (γ-Fe2O3
جذٍل  :1ػاه ّای ػِگاًِی ػفٌتفک هحاػبِ ؿذُ با سٍؽ )فاضل هؼتمفن بشای
2
اییي
کیِ
یابیذ
حضورباییذ
ٍاکٌؾ
ػشػت
کاّؾ لى
کِ با
ػاصی
روشفؼال
اًشطی
هَسد
ؿذُ دس
هـاّذُ
های کل
عاملسًٍذ
بشخالف
)γ-Fe
افیضایؾ( O
نانو ذره آهن
غیاب و
 VOLدر
کمپلکس
اػت،برای
مستقیم
تفاضلی
شده با
محاسبه
سینتیکی
سه گانهی
جدول 1
2 3

سرعتػاصی ٍ هتٌیاظش بیا لى
افضایؾ اًشطی فؼال
)فاٍت بِ ػاه فشکاًغ ( Aکِ دس
ثابت
فاکتًرحفي ٍاکٌؾ )غففش ه کٌذ ًؼبت دادُ ه ؿَد .دمای
مذل

اورشی فعالسازی

گرمای ياکىش

رگرسیًن
فرکاوس
سرعت
تخریب
گرمادَیهتٌاػیومًوٍاػیت .]23
گیضاسؽ ؿیذُ،
ّوکیاساًؾ
ياکىش)َػظ ٍ Ninan
پفؾ اص ایي
ػفٌتفک کِ
Ea)Kj.molاثش جبشاى
افضایؾ ػاه( -1فشکاًغ با
(∆H)kJ/mol
min-1

min-1

(T )oC

))oC/min

310

10

ػاصی ٍ ػاه
بفاى ایي هَضَع کِ بفي اًشطی فؼالػاصی ٍ ػشػت ٍاکٌؾ چِ اس)باع ٍجَد داسد ػخت dاػت ،صیشا اًشطی فؼال
VOL2
0 01

156 843

1 11×1012

0 81

A2

5 559

/
/
/
/
هْو دس ػشػت ٍاکٌؾ )خشی ایفا هدس غفا
کٌذ ٍ ّواى-
بٌابشایي ،ػاه فشکاًغ ًمؾ
کٌٌذ.
فشکاًغ ّش دٍ دسٍ /اکٌؾ )غففش ه
2

VOL
کوپلکغ
گًَِ0کِ هـاّذ
افضایؾ یافتیِ
ً 10ام VOL
اکؼٍَاًادین ( IVبا
لّي اکؼفذ بِ3/313
ػشػت/19با3افضٍدىً89ا0/
هفـَد ثابت ×1035
394/698
303
ًَ رسُی A2
/52

اػت.

دس حضَس

کاربردی در شیمی ()JARC
نشریه پژوهشهای
گیری
 55ؿَد ،با افضٍدى ًیاًَ رسُی لّیي اکؼیفذ دهیای )خشیی  ،لًتیالپ
کِ اص همایؼِی  2حالت دس جذٍل  1هـاّذُ ه
وتیجٍگًَِ
ّواى
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فؼال ػاصی
)خشی  ،اًشطی فؼال ػاصی ٍ ػاه فشکاًغ بشای ٍاکٌؾ کا)الفض ؿذُ) ،غففش ه کٌذ  .]23دس ایي کاس افضایؾ اًشطی
دس ایي همالِ یک کوپلکغ اکؼٍَاًادیو ( IVػٌتض ،کوپلکغ ٍ لفگاًذ هشبَعِ ؿشح دادُ ؿیذ ٍ اص سٍؽّیای IR 1H-NMR,
اکؼٍَاًادین
گشهای بشای
)خشی
ػشػت
ٍ افضایؾ
ًتفجیِ
ؿیَد.
هـیاّذُ
کؼیفذ
ّوچٌفيیبا لّیي ا
ؿذً .یاًَ رسُ
حضَس
)شکف( IVدس
اییيٌـاى
کوپلکؼ
)خشی هی ایي
ػفٌتفک
هغالؼِی
اػتفادُ
کوپلکغػٌتض ایي
بشای اثبات
لًالفض
ٍ 13C-NMR

...  بر رويγ-Fe2O3 بررسي اثر كاتاليستي نانو ذرهي

سینتیک تخریب این کمپلکس نشان داده شد به دلیل بزرگ
) وIV( بودن آنتالپیهای تخریب کمپلکسهای اکسووانادیم
 میتوان از این مواد به عنوان مادهی،عدم ذوب قبل از تخریب
 معدن و صنعت،پایه در تهیهی مادهی منفجره در صنایع نظامی
 و با استفاده از روش تفاضلی مستقیم.فضانوردی استفاده کرد
مشخص شد که انرژی فعالسازی و عامل فرکانس کمپلکس
 در حضور نانوذرات آهن اکسید سنتز شده با روش شیمیاییVOL
 افزایش یافته و ثابت سرعت هم متناسب با آنها افزایش،تر
 بنابراین میتوان از این نانوذره به عنوان کاتالیزور و نیز.یافت
س سنتز شده استفاده
 برای بهینهسازی سرعت تخریب کمپلک
.کرد

بیان این موضوع که بین انرژی فعالسازی و سرعت واکنش چه
 زیرا انرژی فعالسازی و عامل،ارتباطی وجود دارد سخت است
 عامل فرکانس، بنابراین.فرکانس هر دو در واکنش تغییر میکنند
نقش مهمی در سرعت واکنش تخریب ایفا میکند و همانگونه
که مشاهد میشود ثابت سرعت با افزودن نانوذرهی آهن اکسید به
. افزایش یافته استVOL ) با نامIV( س اکسووانادیم
 کمپلک
نتیجهگیری
 و،) سنتزIV( در این مقاله یک کمپلکس اکسووانادیمی
 و آنالیز گرماییIR ،1H-NMR ،13C-NMR از روشهای
 همچنین با مطالعهی.برای اثبات سنتز این ترکیب استفاده شد
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Abstract: Oxovanadium (IV) symmetrical complexes have been papered from the reaction of
VO(acac)2 with tetradentate schiff bases. The compounds were characterized by elemental analyses,
1H-NMR, 13C-NMR, infrared, and thermal analysis (DSC). The thermal characteristic data of
the complexes were determined from differential scanning calorimetry (DSC). The DSC data
indicated that these complexes had very large decomposition enthalpy and released a lot of energy.
Thus, thermal decomposition kinetics of these compounds was studied using DSC technique. The
results showed that γ-Fe2O3 nanoparticles catalyzed decomposition rate of synthesized complexes.
Keywords: Catalytic effect of γ-Fe2O3, Thermal decomposition kinetics, Energetic complex
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