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چکیده :در این پژوهش نانو ذرات روی وکادمیم اکسید با استفاده از روش الگوسازی پلی اتیلن گلیکول و روشی ساده تهیه شدند .نانو مواد سنتز
شده بهوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMطیفسنجی جذبی ( )UV-Visو طیفسنجی  FT-IRشناسایی شدند .نانوذرات روی اکسید
میلهای با اندازه تقریبی 170 nmو نانوذرات کادمیم اکسید کروی با قطر 25 nmو سیمی با اندازه تقریی  79 nmبهدست آمدند .نانوذرات  ZnOو
 CdOسنتز شده به عنوان كاتالیست در واکنش تراکمی چهار جزئی به منظور سنتز بتااستامیدوکتون استفاده شدند که به ترتیب منجر به بازده  99و
 70درصدی واکنش شدند.
واژههای کلیدی :نانو روی اکسید ،نانوکادمیم اکسید ،کاتالیست ،سنتز بتا استامیدوکتون

در مراحل اولیه ساخته میشوند میتوانند با ساختارهایی که در
مراحل بعد ساخته میشوند واکنش دهند و ترکیبهای پیچیدهای
را بهوجود آورند که از طریق واکنشهای کالسیک ساده تولید
نمیشوند [ .]3از جمله این ساختارهای هتروسیکل مشتقهای
استامیدو یا آمینو کتونها هستند ،این ترکیبات به دلیل ویژگی
بیولوژیکی و دارویی مهم هستند [ ]4و در تهیه داروهای آنتی
بیوتیک مانند نیکومایسینها بهکار میروند [ .]5بهترین مسیر
برای سنتز این ترکیبها واکنش داکین دوست است [ .]6در این
روش  αاستامیدوکتونها از طریق تراکم یک -αآمینو اسیدبا
انیدرید استیک در حضور یک باز از طریق حدواسط آزا الکتونها
تولید میشوند [ .]7در سالهای اخیر روشهای دیگری برای سنتز
بتا استامیدوکتونها از طریق تراکم چند جزئی آریل آلدهید ،کتون،
استیل کلرید در استونیتریل در حضور کاتالیستهای اسید لوییس

مقدمه
نانو ذرات اکسیدی ویژگیهای منحصر به فردی را با توجه به
اندازه ذراتشان و سطح گسترده خود دارند .در سالهای اخیر استفاده
ت نسبت به نمونه تودهای منجر به
از نانو ذرات بهعنوان کاتالیس 
افزایش بازده واکنشها شده است .در این میان کاتالیستهایی
مانند روی اکسید ،مس اکسید ،آلومینیم اکسید و ...که کارآمد،
مالیم و زیست سازگار باشند از اهمیت ویژهای برخوردارند.
واکنشهای چند جزئی امکان ترکیب بیش از دو ماده را میدهند.
این واکنشها به دلیل دستیابی به تنوع زیاد فراوردهها از اهمیت
ویژهای برخوردارند [ .]1از ویژگیهای این واکنشها میتوان به
کاهش مراحل سنتز ،صرفهجویی در انرژی و کاهش فراوردههای
زاید اشاره کرد .واکنشهای چند جزئی برای تهیه ساختارهای
هتروسیکل زیاد استفاده میشوند [ .]2ساختارهای هتروسیکل که
*عهدهدار مکاتباتm_lashani@alzahra.ac.ir :
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یا برونستد مانند [ ،]9ZrOCl2.2H2O] ،[8CoCl2سولفوریک
اسید جذب شده روی سطح سیلیکا ژل [ ]10و [،]11ZnO
،]9ZrOCl2.2H2O] ،[13PMA/SiO2] ،[12Sncl]20.H2O
 ،]15P2O5-HMDS] ،[14Mn(bpdO)2Cl2]/MCM-41گزارش
شده است .شکل  1شمای واکنش سنتز بتا استامیدوکتون در حضور
کاتالیست روی اکسید را نشان میدهد .در سالهای اخیر از میان این
کاتالیستها روی اکسید مورد توجه زیاد قرار گرفته است .از روی
اکسید پیشتر در واکنشهایی مانند تهیه نیتریلها از آلدوکسیم [،]16
نوآرایی بک من [ ،]17اسیالسیون فریدل کرافتس [ ]18و بسیاری
موارد دیگر هم استفاده شده است.
در این پژوهش به منظور بررسی اثر اندازه کاتالیست در بازده
واکنش سنتز بتا استامیدوکتون از نانو کاتالیستهای سنتز شده
استفاده شد .نظر به اینکه تعداد زیادی از اتمهای نانو ذرات روی
سطح آنها مستقر هستند فعالیت یک کاتالیست متناسب با سطح
مخصوص کل در واحد حجم هستند .انتظار میرود با افزایش
سطح نانو ذرات عملکرد کاتالیست در واکنش افزایش یابد [.]19
در این پژوهش نخست نانو ذرات روی اکسید و کادمیم اکسید
طی فرایندی با استفاده از پلیمر تهیه شدند] .[19سپس به عنوان
کاتالیست در واکنش تراکم چهار جزئی سنتز بتا استامیدوکتون
بهکار گرفته شدند.

بخش تجربی

مواد
%99

روی استات دو آبه ساخت شرکت مرک آلمان با خلوص
 ،Zn(CH3COO)2.2H2Oسدیم هیدروکسید با خلوص %99
( ،)NaOHپلیمر پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی  400با
خلوص  ،HO-CH2-(CH2-O-CH2-)n-CH2-OH %99کادمیم
استات دوآبه با خلوص -4 ،Cd(CH3COO)2.2H2O %99متیل
بنزآلدهید  %99و-4کلروبنزآلدهید از شرکت مرک آلمان خریداری
شدند.

دستگاههای مورد استفاده
آون خالء 1برای خشک کردن نمونه ،طیفسنج زیر قرمز بهوسیله
دستگاه ،Tensor27 DTGS, 400-4000nmBruckerFT-IR
قرص  KBrجامد حاوی نمونه مربوط ثبت شده است .و طیفسنجی
فرابنفش-مرئی UV-visible absorption spectroscope:
 PU-8700 UV-Vis spectrometerو به منظور ریختشناسی
ذره از میکروسکوپ الکترونی روبشی  Philips-XL30استفاده
شد .طیفهای فراوردهها با استفاده از  GC/GC-Massمدل
Agilent technology, 6890series, GC systemHP-5-

 phenyl methyl siloxanشناسایی شدند.

شکل 1شمای واکنش سنتز بتااستامیدوکتون از طریق تراکم چهارجزئی
1. Wise ven fuzzy control system

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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لشنی زادگان و میرزازاده

تهیه نانو ذرات روی اکسید

سپس مخلوط آب و یخ به مقدار  50میلی لیتر فراهم آورده شد و این
مخلوط آب و یخ به رسوب افزوده شد .پس از جامد شدن رسوب در
آب و یخ رسوب را از آب جدا کرده و  10میلی لیتر دی کلرومتان به آن
ت به صورت جامد باقی
افزوده شد ،پس از حل شدن رسوب کاتالیس 
ماند که پس از صاف شدن دوباره مورد استفاده قرار گرفت .محلول
زیر صافی در دمای اتاق گذاشته شد و با بخار شدن حالل ،فراورده
بهدست آمد .آزمایش کاتالیستی با واکنشگرهای -4متیل بنزآلدهید
و -4کلروبنزآلدهید نیز انجام شد .سپس تجزیه فراورده ها با استفاده
از کروماتوگرافی گازی مجهز به شناساگر جرمی صورت پذیرفت.

برای تهیه نانو ذرات روی اکسید ،با استفاده از  2/47گرم روی
استات دوآبه و  7گرم سدیم هیدروکسید ،محلول  7/5موالر از
روی استات دوآبه و سدیم هیدروکسید تهیه شد .سپس  4میلی
لیتر از این محلول به ارلن حاوی  10میلی لیتر پلی اتیلن گلیکول
( )Mw = 400و  50میلی لیتر آب مقطر افزوده شد .محلول بهدست
آمده در دمای اتاق  7روز قرار داده شد .رسوب بهدست آمده
سانتریفوژ شد و چندین مرتبه با آب و الکل شستوشو داده شد.
سپس به مدت  12ساعت در آون خال قرار داده شد [.]20

نتیجهها و بحث
شناسایی نانو ذرات روی و کادمیم اکسید بهوسیله طیفسنجی
 FT-IR ،UV-Visو  SEMانجام شد .شکل  2طیف FT-IR
نانو روی اکسید رانشان میدهد ،پیک قوی در  546 cm-1و 436
مربوط به ارتعاش کششی  Zn-Oاست .پیکهای ،2854 ،2923
1271 ،1453و  1018 cm-1مربوط به ناخالصی پلی اتیلن گلیکول
است .شکل  3طیف  UV-Visنانو ساختارهای روی اکسید سنتز
شده را نشان میدهد .در این طیف یک بیشینه جذب در 375 nm
دیده میشود که نسبت به نمونه تودهای دارای جابهجایی آبی
است که میتواند به علت اندازه ذرات است [ .]20قسمتی از طیف
 SEMنمونههای سنتز شده ،در شکل  4آورده شده است .این
شکلها توزیع خوب اندازه ذرات روی اکسید را نشان میدهد.
دادههای بهدست آمده از طیف  UV-Visونانو ساختارهای کادمیم
اکسید با آنچه در مرجع [ ]19گزارش شده است مطابقت دارد.
پس از بهکارگیری این نانو ذرات در واکنش کاتالیستی ،نتیجههای
واکنش تراکم چهار جزئی بین آلدهید ،کتون ،استیل كلريد و استو
ت در جدول  1بیان شده
نیتریل در واکنش داکین در حضور کاتالیس 
است .بر اساس جدول  1آلدهیدهای آروماتیک یا استوفنونها با دارا
بودن ویژگی دهندگی و پذیرندگی الکترون ،استوامید و کتونهایی
با بازده باال بدون هیچ فراورده جانبی تولید میکنند .این جدول
نشان میدهد که قبال این واکنش با ماده اولیه -4کلروبنزآلدهید
در شرایط بازروانی بازده  %92را در مدت زمان  5/5ساعت داده

تهیه نانو ذرات کادمیم اکسید
به منظور تهیه نانو کادمیم اکسید  50میلی لیتر آب مقطر به
10میلی لیترپلی اتیلن گلیکول ( )Mw = 400در یک ارلن افزوده
شد .سپس مقدار  2/8گرم ( 0/07مول) سدیم هیدروکسید به
محلول فوق افزوده شد ،محلول کامال شفافی بهدست آمده شد.
سپس1/33گرم ( 5میلی مول) از کادمیم استات را در یک بالن
ژوژه  10به حجم رسانده شد 4 .میلی لیتر از این محلول به ارلن
حاوی پلیمر ،آب ،سدیم هیدروکسید افزوده شد .محلول بهدست
آمده در دمای اتاق به مدت  2روز قرار داده شد .سپس رسوب
بهدست آمده بهوسیله سانتریفوژ جمع آوری و چندین مرتبه با آب و
الکل شستوشو داده شد.رسوب بهدست آمده کادمیم هیدروکسید
بود ،که در آون خالء به مدت  12ساعت ودر دمای  60 °Cقرار
گرفت سپس با قرار دادن در کوره به مدت  2ساعت با دمای
 400 °Cبه کادمیم اکسید تبدیل شد [.]19

اثر کاتالیستی نانواکسیدسنتز شده
به منظور بررسی اثر کاتالیستی ،مقدار  2/5میلی مول از آلدهید،
 2/5میلیمول از استو فنون 0/75 ،میلیلیتر استیل كلريد0/25 ،
ت سنتز شده را در یک
میلیلیتر استو نیتریل و  1میلیمول کاتالیس 
بالن  10میلیلیتری تحت شرایط بازروانی یا دمای اتاق با استفاده از
همزن مغناطیسی خوب مخلوط شد هر  30دقیقه یک بار با TLC
دنبال شد .بعد از گذشت مدت زمان مشخص واکنش کامل شد،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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شکل  2طیف  FT-IRنمونه نانو روی اکسید سنتز شده
ضىل – 2عیف ًFTIRوًَِ ًبًَ سٍی اوسیذ سٌتض ضذُ
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دّذّ.ن چٌیي سٌتض ثتب استبهیذٍوتَى ثذٍى وبتبلیست اهىبى پزیش ًیست .ثشتشی ًZnOسجت ثِ  CdOدس ثبصدُ ٍاوٌص سا ایٌغَس
هیتَاى تَجیِ وشد وًِ ZnOسجت ثِ CdOثْتش ثِ اوسیظى آلذّیذ وئَسدیٌِ هی ضَد ٍ آلذّیذ سا ثْتش ثشای حولِ ًَولئَفیلی
آهبدُ هیوٌذ] .[21عجك جذٍل 1ثبصدُ ٍاوٌص دس حضَس ًبًَ وبتبلیستّب ًسجت ثِ ًوًَِ تَدُای افضایص داضتِ است .هحػَالت
تَلیذ ضذُ ثب هَاد اٍلیِ ثىبسثشدُ ضذُ دس جذٍل  2آهذُ است
ضىل -3عیف الىتشًٍی ًبًَ سٍی اوسیذ

شکل  3طیف الکترونی نانو روی اکسید

ئتتتتتتتتننننئئئئئئذدددددردردرشششیییییشسیییی
جذٍل 1ضشایظ اًجبم ٍاوٌص داویي

ضىل -3عیف الىتشًٍی ًبًَ سٍی اوسیذ

هبوبحث شرایط انجام واکنش داکین
نتیجه جدول 1

20 μm
اوسیذ
میکروسکوپالىتشًٍی ًبًَ
تصویرتػَیش هیىشٍسىَح
شکل  4ضىل - 4
روی اکسید
الکترونیسٍینانو

هذت صهبى
ضشایظ
ئتتتتتتتتننننئئئئئئذدددددردردرشششیییییشس
ییییًبًَ رسات سٍی ٍ وبدهین اوسیذ ثٍِسیلِ عیفسٌجی *
 SEMٍUV-Vis ،FTIRاًجبم ضذ.ضىل ( )2عیف
ضٌبسبیی
ثبصدُ
وبتبلیست
ٍاوٌص
ٍاوٌطگش
ٍاوٌص(سبػت)
ٍاوٌص
سٍی اوسیذ ساًطبى هیدّذ ،پیه لَی دس  436ٍ 546 cm-1هشثَط ثِ استؼبش وططی  Zn-Oاست پیهّبی 3
83/7
3
ًبًَ سٍی اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
دهبی اتبق
گلیىَل است .ضىل  3عیف ً UV-Visبًَ سبختبسّبی
 1018 cm-1ٍ1271 ،1453هشثَط ثِ ًبخبلػی پلی اتیلي
98/9
3
ًبًَسٍی اوسیذ
دهبی اتبق -4هتیل ثٌضآلذّیذ
دس 375nmدیذُ هیضَد وِ ًسجت ثِ ًوًَِ تَدُای دا
سٌتض ضذُ سا ًطبى هیدّذ.دس ایي عیف یه هبوضیون جزة
84 9
1
ًبًَ سٍی اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
ثبصسٍاًی
آثی هیجبضذوِ احتوبال" ثِ ػلت اًذاصُ رسات است ].[20لسوتی /اص عیف ًSEMوًَِّبی سٌتض ضذُ ،دس ضىل  4آٍس
98/9
5
ًبًَ سٍی اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
ثبصسٍاًی
هیدّذ .دادُّبی ثِدست آهذُ اصعیف ًٍ UV-Visبًَ
ایي ضىلّب تَصیغ خَة اًذاصُ رسات سٍی اوسیذ سا ًطبى
92 0
55
سٍی اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
ثبصسٍاًی
وبدهین اوسیذ ثب آًچِ دس هفبلِ ][19گضاسش ضذُ /است هغبثمت /داسدٍ ًبًَCdOسٌتضضذُ سا ثبلغش ً 25nmطبى هیدّ
64 6
18
ًبًَ وبدهین اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
ثبصسٍاًی
 4پس اص ثىبسگیشی ایي ًبًَ رسات دس ٍاوٌص وبتبلیستیً ،تبیج ٍ /اوٌص تشاون  4جضئی ثیي آلذّیذ ،وتَى ،استیل و
71 1
18
-4هتیل ثٌضآلذّیذ ًبًَ وبدهین اوسیذ
ثبصسٍاًی
ًیتشیل دس ٍاوٌص داویي 4دس حضَس وبتبلیست دس جذٍل  1ثیبى /ضذُ است .ثش عجك جذٍل  1آلذّیذّبی آسٍهبتیه ی
35 0
18
وبدهین اوسیذ
-4ولشٍثٌضآلذّیذ
ثبصسٍاًی
ثب داسا ثَدى خبغیت دٌّذگی ٍ پزیشًذگی الىتشٍى ،استَ اهیذٍ /وتَىّبیی ثب ثبصدُ ثبال ثذٍى ّیچ هحػَل جبًجی تَلیذ
* ثبصدُ ٍاوٌصّب ثب استفبدُ اص وشٍهبتَگشافیگبصی ثِدست آهذُ است.

جذٍل ًطبى هیذّذ وِ لجال ایي ٍاوٌص ثب هبدُ اٍلیِ -4ولشٍثٌضآلذّیذ دس ضشایظ ثبصسٍاًی ثبصدُ  %92سا دس هذت صهب

93ذ سٌتض ضذُ دس هذت
اوسی
ًبًَسٍی
وبتبلیست
دادُ ثَد [ .]11دس ّویي ضشایظ ثب ّوبى هبدُ اٍلیِ اهب ثب استفبدُ
تابستان
شماره ،2
سالاصهشتم،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
جذٍل  2هَاد اٍلیِ ٍهحػَل دس ٍاوٌص داویي
16
سبػت ثبصدُ%84/87ثِدست آهذ.ثب پیطشفت ٍوٌص دس هذت صهبى  5سبػت ثبصدُ ثبالی  % 98ثِدست آهذ .ثب استفبد

اوسیذ سٌتض ضذُ دس دهبی اتبق ثذٍى استفبدُ اص ثبصسٍاًی ٍ دس هذت صهبى وَتبّتش ًسجت ثِ ٍلتی وِ سٍی اوسیذ ث

محصولثِدست آهذ .ثب استفبدُ اص هبدُ اٍلیِ -4ولشٍثٌضآلذّیذ ٍ ًبًَ وبدهین اوسیذ سٌتض ضذُ ثب سبختبس سی
ثبصدُ %83/70

لشنی زادگان و میرزازاده

حمله نوکلئوفیل آسانتر از زمانی است که گروههای الکترون دهنده
روی آلدهید قرار داشته باشد .به عبارت دیگر ZnO ،انولیزه شدن
استوفنون را تسهیل میکند .حضور استیل كلريد برای این تغییر
ساختار الزم است .چون بدون حضور استیل كلريد مخلوط واکنش
هیچ کدام از فراوردهها را بعد از  2ساعت نمیدهد .همچنین سنتز
بتا استامیدوکتون بدون کاتالیست امکانپذیر نیست .برتری ZnO
نسبت به  CdOدر بازده واکنش را اینطور میتوان توجیه کرد که
 ZnOنسبت به  CdOبهتر به اکسیژن آلدهید کئوردینه میشود و
آلدهید را بهتر برای حمله نوکلئوفیلی آماده میکند [ .]21براساس
جدول  1بازده واکنش در حضور نانو کاتالیستها نسبت به نمونه
تودهای افزایش داشته است .فراوردههای تولید شده با واکنشگر
بهکار برده شده در جدول  2آمده است.

بود [ .]11در همین شرایط با همان ماده اولیه اما با استفاده از
ت نانوروی اکسید سنتز شده در مدت زمان فقط  1ساعت
کاتالیس 
بازده  %84/9بهدست آمد .با پیشرفت وکنش در مدت زمان 5
ساعت بازده باالی  % 98بهدست آمد .با استفاده از نانو روی اکسید
سنتز شده در دمای اتاق بدون استفاده از بازروانی و در مدت
زمان کوتاهتر نسبت به وقتی که روی اکسید بهکار رفته بود ،بازده
 %83/7بهدست آمد .با استفاده از واکنشگر -4کلروبنزآلدهید و نانو
کادمیم اکسید سنتز شده با ساختار سیمی در مدت زمان  18ساعت
بازده  %64/6بهدست آمد در صورتی که اگر از کادمیم اکسید
استفاده شود بازده  %35میشود [ ]10مکانیسم واکنش مربوطه که
با کاتالیست روی اکسید انجام گرفته است در شکل  5آمده است.
ت چندان واضح نیست ،پیشنهاد شده است
هر چند نقش کاتالیس 
که نخست آلدهید به حدواسط  1آسیله میشود که با فرم انولی
مشتقات استوفنون ،پس از مبادله پروتون از حدواسط  ،2حدواسط 3
را ایجاد میکند ZnO .به اکسیژن آلدهید کئوردینه میشود و
آلدهید را برای حمله نوکلئوفیلی آماده میکند .وجود گروههای
الکترون کشنده روی آلدهید و کم شدن دانسیته الکترونی حلقه،

نتیجه گیری
این پژوهش یک روش ساده برای تهیه بتا استامیدوکتون از
طریق تراکم یک آریل آلدهید ،یک استوفنون ،استیل كلريد واستو
ت را پیشنهاد
نیتریل در حضور  ZnOیا  CdOبه عنوان کاتالیس 

جدول  2واکنشگرها و فراوردهها در واکنش داکین

فراوردههب

واکنشگرهب

N-[1-)4-Chloro-phenyl)-3-oxo-3-phenyl-propyl]-acetamide
N-[1-(4-Chloro-phenyl)-3-oxo-3-phenyl-propyl]-acetamide

4-chloro-benzaldehydeAcetophenon

N-)3-oxo-3-phenyl-1-p-tolyl-propyl)-acetamide
N-(3-oxo-3-phenyl-1-p-tolyl-propyl)-acetamide

4-methyl-Bemzaldehyde

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بررسی ویژگیهای نانو ذرات روی و کادمیم اکسید ...

شکل 5مکانیسم سنتز بتا استامیدوکتون

میدهد .این روش دارای مزیتهای آسان بودن کار ،بینیازی به
حالل و در راستای شیمی سبز بودن است .نتیجهها نشان داد
که جدا شدن آسان کاتالیست از محیط واکنش با استفاده از نانو
کاتالیستها مانند نانو روی اکسید و نانو کادمیم اکسید نسبت به
کاتالیست متداول در واکنشهای چهار جزئی ،در مدت زمان کمتر،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

بازده بیشتری بهدست آید.
سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه الزهرا به خاطر کمکها و حمایتهای
این پژوهش سپاسگزاری به عمل میآید.

18

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 93

لشنی زادگان و میرزازاده
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Nanozinc and cadmium oxide as effective catalysts in dakin reaction
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Abstract: In the present study, zinc and cadmium oxides nanoparticles were prepared by
simple method including polyethylene glycol as template. The obtained nano materials were
characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), optical absorption measurement, and
FTIR spectroscopy. The ZnO nanorods with length about 170 nm and CdO nanoparticles and
nanowires with 25 nm and 79 nm, respectively are obtained.Then the synthesized ZnO and CdO
nanoparticles were used in condensation reaction for preparing beta acetamido ketones as catalyst
with 80% and 70% yield, respectively.
Keywords: Nano zinc oxide, Nano cadmium oxide, Catalyst, Beta acetamidoketon synthesis
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