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چکيده
هدف اصلی این تحقیق سنتز مستقیم بسپار مزوحفره منظم با واحدهای مایعیونی -1(-۳وینیل ایمیدازولیوم-۳-ایل)پروپان-1-سولفونات ( )MPIL-PSو
استفاده از آن به عنوان بستر کاتالیزوری در واکنش استری شدن اسیدها و آسیلدار شدن الکلها است .در این پژوهش ،ابتدا سنتز بسپار نانوساختار پلیوینیل
بنزن با واحدهای ایمیدازولیومی انجام شد .در مرحله بعد بسپار مزوحفره منظم ) (MPIL-PSبا گروه پروپانسولتون عاملدار شد و سپس از طریق برهمکنش
واحدهای مایع یونی ایجاد شده در سطح بسپار با گروههای سولفوریکاسید ،کاتالیزور مورد نظر ( )H2SO4@MPIL-PSتهیه شد .با توجه به اینکه کاتالیزور
سنتز شده از مزایای مایع های یونی و مواد نانوساختار بسپاری به طور همزمان بهره جسته است ،با تغییر شرایط واکنش و کاهش درصد استفاده از مایعهای
یونی در حضور مقادیر کم کاتالیزور ،از آن در واکنش استری شدن اسیدها و آسیلدار شدن الکلها با بازدههای عالی از محصوالت مورد استفاده قرار گرفت.
کاتالیزور حاصل پس از سنتز ،توسط روشهای شناسایی مختلف نظیر آنالیز تخلخلسنجی ،آنالیز وزنسنجی حرارتی ( ،)TGAطیفسنجی مادون قرمز (FT-

 )IRمورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین ،آزمایش بازیافت کاتالیزور نشان داد که سیستم کاتالیزوری تا  ۵بار با بازده باال بدون هیچگونه کاهش چشمگیر فعالیت
قابل بازیافت است.
کلمات کلیدی :مایع یونی ،شیمی سبز ،وینیلایمیدازول ،بسپار مزوحفره منظم ،پروپانسولتون.

 -۱مقدمه
در سالهای اخیر ،چالش عمده تحقیقات صنعتی و دانشگاهی تولید مواد جدید مبتنی بر بسپار با خواص منحصر به فرد و قابل تنظیم
بوده است .یکی از این مسیرهای نوآورانه ،استفاده از مایعهای یونی ( )ILبه عنوان مواد افزودنی در شبکه بسپاری است [ .]7در
حقیقت مایعهای یونی ،به دلیل خاصیت منحصر به فرد آنها مانند پایداری شیمیایی و حرارتی بسیار عالی ،فشار بخار کم و قابلیت
بازیافت ،به عنوان حاللهای سبز جایگزین خوبی برای حاللهای مولکولی محسوب میشوند [ .]۲همچنین از دیگر مزایای مایعهای
یونی استفاده از آن در ساختار بستر بسپاری است که به دلیل برهمکنش مناسبی که با ذرات کاتالیزور برقرار میکنند موجب پایداری
این ذرات شده و مانع فروشویی آنها از سطح بستر میشوند ،بنابراین مرحله بازیافت سیستم کاتالیزوری را تسهیل مینمایند [.]۳

*.نویسنده مسئوول :اکبر حسن پور ،دانشیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند
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کريمي و همکاران

بسپارهای متخلخل به دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل مساحت سطح باال و تخلخل عالی از پرکاربردترین بسترها برای ساخت
کاتالیزورهای بینفازی محسوب میشوند [ .]۴-1امروزه طراحی کاتالیزورهای جدید با فعالیت و بازده باال ،به جای استفاده از مقادیر
هم ارز واکنشگرها میتواند کمك بسیار چشمگیری در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز نماید .بنابراین با نگاهی جامع به
مبحث کاتالیزورها مشخص میشود که دانشمندان از دو منظر سعی در بهبود کارایی کاتالیزورها داشتهاند .یکی از این زمینهها سعی
در طراحی یا انتخاب بسترهایی با مهندسی ساختار و ریختشناسی بهتر و دیگری تالش در جهت مرتفع ساختن کاهش فعالیت
کاتالیزورها در اثر پدیده فروشویی بوده است [.]۸-7۲
سالیانه مقدار زیادی سولفونیك اسید به عنوان کاتالیزور در صنایع شیمیایی برای تولید مواد شیمیایی مهم مانند استرها ،الکلها،
اترها و مواد مختلف بسپاری و رزینها استفاده میشود .اگرچه سولفونیك اسید بمنظور تولید مواد شیمیایی حیاتی و مهم بکار برده
میشود ،ولی دارای معایبی از جمله :تولید مقادیر زیاد ضایعات و جداسازی سولفاتهای ناپایدار در طی مرحله خنثی سازی سولفونیك
اسید و تصفیه دشوار محصول میباشد هم چنین صرف انرژی و مواد شیمیایی زیاد از دیگر معایب آن است [ .]7۳بر این اساس با
توجه به اصول شیمی سبز توجه قابل مالحظهای به استفاده از کاتالیزورهای اسیدی جامد برای رسیدن به جداسازی موثر کاتالیزور،
کاهش ضایعات و تصفیه ساده محصول صورت گرفته است .ساخت و بکارگیری نانوکاتالیزورهای سولفونیك اسید تثبیت شده برروی
بسترهای مزوحفره منظم با واحدهای مایع یونی ،به عنوان یك کاتالیزور اسیدی جامد موجب بهرهگیری از مزایای سطح مؤثر باال،
پایدار بودن در برابر حرارت ،قابلیت بازیافت آسان شده است .این امر موجب گردیده تا این نوع کاتالیزورها توانایی استفاده در بسیاری
از فرآیندهای شیمیایی از جمله واکنش استری شدن را دارا باشند .واکنشهای سنتز استر معموالً با کمك کاتالیزورهای اسیدی و
بازی هدایت میشوند از طرفی آبگریز بودن کاتالیزور سنتز شده ،به دلیل اینکه محصول فرعی واکنش استری شدن آب می باشد،
به پیشبرد هرچه بیشتر واکنش و افزایش بازده در تولید محصول کمك میکند [.]7۴
در این پژوهش سعی بر آن بود که در راستای اهداف شیمی سبز ،کاتالیزور اسیدی بسپاری  H2SO4@MPIL-PSبا واحدهای مایع
یونی ،سنتز شود که موفقیتآمیز بودن این مراحل توسط روشهای شناسایی مختلف مورد تایید قرار گرفت .نهایتاً ،از این کاتالیزور
جهت انجام برخی از واکنشهای شیمیایی نظیر واکنشهای استری شدن اسیدها و آسیل دار شدن الکلها مورد استفاده قرار گرفت
و بازده باالیی از محصوالت با توجه به آنالیزهای گرفته شده گزارش شد.
 -۲روش تجربی
 -1-6سنتز پيش مادهي مايع يوني ()VIPS

ابتدا در یك بالن  7۲/۲۲گرم ( ۰/7۳مول) از وینیلایمیدازول ( )Vimو ۲۰میلیلیتر تولوئن ،تحت شرایط جو آرگون و دمای صفر
درجه سلسیوس ریخته شد .سپس  7۲/۲۲گرم ( ۰/7مول) از پروپانسولتون به محلول اولیه در حال همزدن اضافه گردید .واکنش در
1۲
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شرایط تقطیر برگشتی در دمای  ۰۰درجه سلسیوس به مدت  ۲۰دقیقه قرار داده شد .بعد از خنك شدن ،مخلوط حاصل صاف شده
و رسوب حاصل چندبار با دیاتیل اتر شسته شد .پس از خشك کردن ،مقدار  ۲گرم جامد سفید رنگ با بازده  ٪۳۳به عنوان پیش
مادهی مایع یونی ( 7)VIPSبه دست آمد [.]7۰
6

 -6-6سنتز بسپار مزوحفره منظم )( MPIL-PS

مقدار  7۰۸میلی گرم (۰/۰میلی مول) از پیش ماده مایع یونی ( )VIPSبه همراه  ۲گرم ( 7۰/۴میلی مول) از دیوینیلبنزن (،)DVB
با  ۳۰میلی گرم ( ۰/7۸۳میلی مول) از آغازگر آزوبیسایزوبوتیرونیتریل ( )AIBNو  ۳۰میلیلیتر از مخلوط  ۳به  7اتانول به آب تحت
گاز آرگون به مدت  ۳۰دقیقه مخلوط شدند .مخلوط به مدت  7۲ساعت در دمای  ۸۰درجه سلسیوس و سپس به مدت  7۲ساعت
در دمای  7۰۰درجه سلسیوس تحت شرایط بازروانی قرار داده شد .بعد از خنك شدن ،مخلوط حاصل فیلتر شده و رسوب حاصل
چند بار با آب دیونیزه و اتانول شستشو داده شد .در نهایت ،پس از خشك کردن مقدار  7/۳گرم جامد خشك ) (MPIL-PSبا بازده
 ٪۳۰بدست آمد [ .]7۱با استفاده از این روش برای سنتز پلیمر و تغییرات ایجاد شده در این روش پلیمر مدنظر را سنتز کردیم.
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شکل  -1آمادهسازی کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS
 -0-6دستور کار جهت تثبيت سولفوريکاسيد بر روي بسپار مزوحفره ()MPIL-PS

در یك بالن  7۰۰میلیلیتری مقدار  7گرم از بسپار مزوحفره منظم  MPIL-PSبه همراه  ۰۰میلیلیتر دی کلرومتان افزوده و به
مدت یك ساعت در حمام صوتی قرار داده شد .میزان سولفوریكاسید را از روی منحنی وزنسنجی حرارتی محاسبه کرده و همان
مقدار نظری ( ۰/7۸میلیمول) را در  ۲میلیلیتر دی کلرومتان حل کرده و قطره قطره به محلول بسپار اضافه کرده و اجازه داده شد
تا مخلوط واکنش به مدت  ۲۴ساعت روی همزن مغناطیسی بازروانی شود .سپس مخلوط واکنش را صاف کرده و با اتانول مطلق تا

خنثی شدن  pHمحیط واکنش شستشو داده و به مدت  7۲ساعت در دمای  ۱۰درجه سلسیوس در آون قرار داده شد تا خشك شود.

imidazolium-3-yl) propane-1-sulfonate

1 3-(1-Vinyl

Mesoporous Polymer-Ionic Liquid-Propane sultone
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شکل  -2تثبیت اسید بر روی کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS

 -0-6دستورالعمل براي واکنش آسيلدار کردن الکلها در حضور کاتاليزور

H2SO4@MPIL-PS

ابتدا در یك بالن ته گرد  7۰میلیلیتری ،الکل مورد نظر و استیك اسید گالسیال با نسبت مولی  7به  ۳همراه با مقدار  ۰/7درصد
مولی از کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSدر دمای  ۱۰درجه سلسیوس تحت واکنش آسیله شدن قرار داده شد .پیشرفت واکنش توسط
کروماتوگرافی الیه نازک و دستگاه کروماتوگرافی گازی دنبال شد .پس از گذشت مدت زمان  ۲۰الی  ۲۸ساعت ،واکنش را متوقف
کرده و بعد از سرد کردن تا دمای اتاق ،محصول را استخراج کرده و کاتالیزور از آن جدا شد .در نهایت بازده محصول از طریق
کروماتوگرافی گازی ،اندازهگیری و گزارش شد.
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شکل  -۳آسیلدار کردن الکلها بوسیله کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS
 -0-6دستورالعمل براي واکنش استري شدن اسيدها در حضور کاتاليزور H2SO4@MPIL-PS

در یك بالن ته گرد  7۰میلیلیتری ،کربوکسیلیك اسید و الکلی همچون متانول به ترتیب با نسبت  7میلیمول به  7۰میلیمول به
همراه  ۲درصد مولی از کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSدر دمای  ۱۰درجه سلسیوس تحت واکنش استری شدن قرار میگیرد .پیشرفت
واکنش توسط کروماتوگرافی الیه نازک و دستگاه کروماتوگرافی گازی دنبال شد .پس از گذشت مدت زمان  ۴۰ساعت ،واکنش را
متوقف کرده و بعد از سرد کردن تا دمای اتاق ،محصول را استخراج کرده و کاتالیزور از آن جدا شد .در نهایت بازده محصول از طریق
کروماتوگرافی گازی ،اندازهگیری و گزارش شد.
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شکل  -۴استری شدن بوسیله کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS

 -۳نتایج و بحث
با گرفتن آنالیزهای مختلف از جمله تجزیه و تحلیل بوسیله آنالیز جذب-واجذب نیتروژن ( BETو  ،)BJHآنالیز وزن سنجی حرارتی
( ،)TGAآنالیز عنصری و طیف سنجی مادون قرمز  ،FT-IRتحقق اهداف تعیین شده برای این مقاله که طراحی کاتالیزور اسیدی
مناسب به منظور واکنش استری شدن و کسب بازده باال و قابل قبول برای واکنشها بود مورد تایید قرار گرفت.
برای تهیه بسپار مزوحفره منظم از تکپار دیوینیلبنزن به همراه آغازگر آزوبیسایزوبوتیرونیتریل و مایع یونی دارای پیوند دوگانه
وینیلی به منظور همبسپار شدن با تکپار مورد استفاده قرار گرفت .دلیل استفاده از دیوینیلبنزن این است که باعث افزایش اتصاالت
عرضی شده و استحکام ساختار را افزایش میدهد .کاتالیزور حاصل پس از ساخت ،توسط روشهای شناسایی مختلف نظیر آنالیز
تخلخلسنجی ،آنالیز وزنسنجی حرارتی ( ،)TGAطیفسنجی مادون قرمز ( )FT-IRمورد ارزیابی قرار گرفت.
آنالیز جذب-واجذب نیتروژن در دمای  11کلوین برای بسپار مزوحفره منظم ( (MPIL-PSو کاتالیزور ) )H2SO4@MPIL-PSنشان
داد که هر دو دارای ایزوترمی از نوع  IVهستند که این از مشخصههای مواد مزوحفره منظم میباشد (شکل .)۰-مساحت سطح
نمونهها با استفاده از روش  BETو توزیع اندازه حفرهها از طریق شاخه جذبی منحنی جذب-واجذب نیتروژن با استفاده از روش BJH

تعیین شد.
نتایج بدست آمده از تیتراسیون معکوس نشان داد که میزان بارگیری اسید بر روی سطح جامد  ۳۲ mmol/grاست .دیاگرام جذب-
واجذب نیتروژن ،برای کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSدر مقایسه با دیاگرام بسپار مزوحفره  MPIL-PSنشان میدهد که با تثبیت
اسید بر روی سطح بسپار مزوحفره ،نظم ساختاری آن حفظ شده است .همچنین محاسبات  BETنشان میدهد که مساحت سطح و
حجم کلی حفرهها در کاتالیزور ) )H2SO4@MPIL-PSنسبت به بسپار مزوحفره ) (MPIL-PSکاهش یافته است که این امر حاکی از
تثبیت موفق اسید در داخل نانوحفرههای بستر است (جدول .)7-عالوه بر این ،میانگین قطر حفرهها که با استفاده از روش

BJH

بدست آمده ،برابر با  ۲/۴۲نانومتر بود .که این امر نیز نشان میدهد که نظم ساختاری بسپار مزوحفره منظم بعد از تثبیت اسید تا
حدود زیادی حفظ شده است.
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جدول  -1پارامترهای ساختاری بدست آمده از آنالیز تخلل سنجی  H2SO4@MPIL-PSو MPIL-PS
Pore
)(nm

BJH pore diameter
)(m2/g

BET surface area

1.197

2.42

532.6

1.179

2.42

502.63

Sample
volume
)(cm3/g
MPIL-PS
H2SO4@MPIL-PS

ii

i
شکل  )i -۵آنالیز جذب-واجذب نیتروژن  )iiآنالیز BJH
کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSو بسپار MPIL-PS

در دیاگرام  TGAمربوط به کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSتحت اتمسفر نیتروژن ،سه کاهش وزنی مشاهده میشود .کاهش وزنی اول
که مقدار آن  7/۰1درصد است مربوط به حذف آب سطحی و حاللهایی که طی فرآیند شستشو درون ساختار بسپار باقی مانده
میباشد .کاهش وزنی دوم که مقدار آن  ۳/۳۰درصد است مربوط به تجزیه گرمایی گروههای مایع یونی می باشد .افزون بر این کاهش
وزنی سوم که در محدوده دمایی بین  ۴۰۰تا  ۰۰۰درجهی سلسیوس ظاهر شده است مربوط به تجزیه گرمایی گروههای آلی موجود
1۱
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در بدنه اصلی بسپار مزوحفره منظم میباشد .در نمودار وزنسنجی حرارتی بیشینه کاهش وزن در دمای  ۴۲۰درجه سلسیوس ظاهر
شده است که بیانگر پایداری دمایی بسپار مزوحفره منظم با واحدهای مایع یونی -7(-۳وینیل ایمیدازولیوم-۳-ایل)پروپان-7-
سولفونات است .محاسبات نشان داد که میزان بارگیری مایع یونی در سطح بسپار  ۰/7۸میلیمول برگرم است (شکل.]۱[ )۱-

شکل  -۶منحنی وزنسنجی حرارتی ( )TGAکاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSتحت اتمسفر نیتروژن

جهت شناسایی گروههای عاملی موجود در ساختار کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSاز طیفسنجی مادون قرمز  FT-IRاستفاده شد
(شکل .)1-باند جذبی موجود در فرکانس ۲۳۲۰ cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوند  C-Hدر زنجیره اصلی همبسپار دیوینیلبنزن-
ایمیدازولیوم است .باند جذبی در فرکانس  7۱۰۳ cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوند دوگانه کربن -کربن در حلقههای آرماتیك
گروههای بنزن موجود در شبکه بسپاری است .باند جذبی مربوط به پیوند  C-Nدر  77۰7 cm-1مشاهده شد .باند جذبی در فرکانس
 7۰71cm-1نیز مربوط به ارتعاش کششی پیوند  S=Oموجود درگروههای  SO3Hاست.

شکل  -۷طیف مادون قرمز ) (FT-IRکاتالیزور H2SO4@MPIL-PS

11
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 -۴کاربرد کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSدر واکنش آسیلدار شدن الکلها و استری شدن اسیدها
برای بهینه کردن شرایط واکنش همچون دما و مقدار کاتالیزور ،واکنش -۳فنیل-7-پروپانول با استیكاسید در غیاب حالل مورد
بررسی قرار گرفت .بررسی لحظه به لحظه  TLCنشان داد که واکنش پس از گذشت  ۲۴ساعت با استفاده از  ۰/۰۰درصد مولی از
کاتالیزور به میزان چشمگیری پیشرفت نمیکند .پس از این مرحله مقدار کاتالیزور را به  ۰/7درصد مولی افزایش داده و پیشرفت
واکنش پیگیری شد .بررسی  TLCو محصول جداسازی شده نشان داد که واکنش تقریباً در دمای  ۱۰درجه سلسیوس کامل شده
بهطوری که پس از  ۲۰ساعت  ۳۳درصد محصول استر بدست آمد .با مشاهده این نتیجه عالی مصمم شدیم که واکنش آسیلدار
شدن پارهای از الکلها را در شرایط بهینهی ذکر شده ،یعنی در دمای  ۱۰درجه سلسیوس و استفاده از  ۰/7درصد مولی از کاتالیزور
فوق انجام دهیم که نتایج بدستآمده از این کار با بهره عالی ( )%۳۳-۳۳در جدول ( )۲گزارش شده است .در مورد الکلهای نوع دوم
مقدار کاتالیزور به  ۰/۲درصد مولی ،دما به  ۸۰درجه سلسیوس و مدت زمان انجام واکنش به  ۲۸ساعت افزایش داده شد .همچنین
در راستای اهداف شیمی سبز ،سعی بر آن شد که واکنش آسیل دار کردن الکل ها در شرایط عاری از حالل انجام شود.
جدول  -2واکنش آسیلدار شدن الکلها در حضور کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS

)Yield a (%

Product

)CH3COOH (eq

99

4

96

6

OAC

95

6

OAC

93

4

97

4

98

4

99

4

Substrate
OH

OAC

1

Cl

OH

Cl

OH
Cl

95

93

8

4

OH

OAC

5

OH

OAC

OAC

6

OH

OAC

2

3

Cl

8

Entry

7

OH

8
OAC

OH
OAC

OH

9

Reaction condition: alcohol (1 mmol), CH3COOH (3 mmol), H2SO4@MPIL-PS (0.1 mol%) as catalyst,
solvent free, 65 oC. a Yields were determined by GC analysis.
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در ادامه مطالعات سعی شد که کاتالیزور مورد نظر پس از اتمام واکنش بازیافت شود .برای این کار واکنش آسیلدار شدن

-7

اکتانول و استیكاسید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدستآمده از کروماتوگرافی گازی نشان میدهد که این کاتالیزور تا  ۰مرتبه
بدون کاهش چشمگیر فعالیت کاتالیزوری قابل بازیافت میباشد .میزان محصول بدست آمده از چرخه  7تا  ۰به ترتیب برابر ، ۳۳%
 %۳1 ،%۳۸ ،۳۳% ، ۳۳%میباشد .در جدول  ۳واکنش پذیری  H2SO4@MPIL-PSبا کاتالیزورهای دیگر مقایسه شده است.

Recycling experiment
100
95
90
R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

شکل  -۸منحنی درصد بازیافت کاتالیزور در فرآیند استری شدن

در ادامه واکنش استری شدن را برای پارهای از بنزوئیك اسیدها و اسیدهای چرب بلند زنجیر با متانول بررسی کرده که نتایج این
بررسی در جدول ( )۴خالصه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،واکنش استری شدن بنزوئیكاسید دارای
استخالف الکتروندهنده و الکترونکشنده و همچنین اسیدهای چرب متفاوت با زنجیرههای بلند کربنی در مدت زمان  ۴۰ساعت در
حضور  ۲درصد مولی از کاتالیزور و دمای  ۱۰درجه سلسیوس با بهره عالی ( )%۳7-۳۱به انجام میرسد .از نسبت مولی  7به  7۰اسید
به الکل به دو دلیل استفاده شد .اول آنکه الکل متانول ارزان قیمت و مازاد آن در واکنش به راحتی قابل بازیافت است .دیگر آنکه
اسیدهای چرب جامد هستند و نیاز به حالل برای محلول شدن و انجام واکنش دارند .بنابراین به جای استفاده از حالل ،از مقدار
مازاد متانول استفاده شد تا عالوه بر هم فاز کردن اسید چرب با الکل ،واکنش نیز به سمت کامل شدن پیش رود.
جدول  -۳مقایسه واکنش استری شدن اسید با کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSبا کاتالیزورهای مشابه
Entry
Catalyst
solvent
][%] Con[%
]Tem[0C
Ref
1
H2SO4@MPIL-PS
methanol
96
60
2
Poly(VMPS)-PW
n-butanol
97.4
110
17
3
PDVB-W-SO3H
cyclohexanol
97.5
100
18
4
]PDVB-[C1vim][SO3CF3
methanol
96.9
90
19
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جدول  -۴واکنش استری شدن اسیدها در حضور کاتالیزور H2SO4@MPIL-PS
O

O
CH3

OH

O

)Catalyst (2 mol %
)CH3OH (10 mmol
60 oC

X

)Yield a (%

X
)(1 mmol

Product

)CH3OH (eq

Entry

Substrate

O

94

10

95

10

94

10

96

10

91

10

91

10

1
O

CH3

O
O2N

O2N

O CH3

2

O
3

O CH3
H3CO

O
CH3

CH3

O

O

OH
O

O

H3CO

4
O

OH

5
CH3

O

O

OH

O
6

Reaction condition: acid (1 mmol), CH3OH (10 mmol), H2SO4@MPIL-PS (2 mol%) as catalyst, 60 oC.
a Yields were determined by GC analysis.

 -۵نتیجهگیری
در این پژوهش کاتالیزور سولفونیكاسید بر پایه بستر بسپاری حاوی مایعهای یونی سنتز گردید و بوسیله آنالیزهای مختلف مورد
شناسایی قرار گرفت .بررسی و عملکرد این کاتالیزور در واکنش استری شدن نشان داد که کاتالیزور استفاده شده به دلیل در دسترس
بودن گروههای اسیدی در سطح کاتالیزور عملکرد مناسبی را دارا میباشد .در استفاده از این سیستم کاتالیزوری

H2SO4@MPIL-

 PSبرای انجام فرآیند استری شدن اسیدها و آسیل دار شدن الکلها مزایایی وجود دارد که این امر در تمام مراحل آزمایشات اثبات
گردیده است .این مزایا عبارتند از:
 )7ماهیت بسپاری بستر امتیازی منحصر بهفرد و نوین در پژوهشهای این زمینه است ،به این دلیل که بسپاری بودن جنس بستر،
باعث افزایش چشمگیر برهمکنش بستر کاتالیزوری با سوبستراهای آلی مختلف میشود و سرعت بخشی به واکنشها را تسهیل
مینماید .همچنین تخلخل سطح بسپار مزوحفره منجر به افزایش چشمگیر فعالیت کاتالیزوری شده است )۲ .استفاده از مایعهای
یونی در ساختار بستر نیز از دیگر امتیازات این سیستم کاتالیزوری است ،مایعهای یونی موجود در درون دیواره بسپار به دلیل
برهمکنش مناسبی که با ذرات کاتالیزوری برقرار میکنند ،موجب پایداری کاتالیزور شده و مانع فروشویی آنها از سطح بستر میشوند،
بنابراین مرحله بازیافت سیستم کاتالیزوری را تسهیل مینمایند و باعث افزایش چشمگیر کارایی این سیستمهای کاتالیزوری میگردند.
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همچنین الزم به ذکر است که به علت گرانقیمت بودن مایعات یونی از آن در ساختار بستر بسپاری کمتر استفاده شده است)۳ .
مقایسه دادههای به دست آمده از آنالیز تخلخلسنجی کاتالیزور بازیافتی با کاتالیزور اولیه و بستر بسپاری ،حاکی از حفظ شدن نظم
نانوحفرات در طی فرآیند واکنش و بعد از  ۰مرحله بازیافت است )۰ .دادههای وزنسنجی حرارتی نشان داد که بستر بسپار

MPIL-

PSمورد استفاده ،تا دمای  ۴۲۰درجه سلسیوس پایداری حرارتی دارد ،همین امر سبب میشود که از تخریب این سیستم کاتالیزوری
در شرایط واکنش ،ممانعت به عمل آید )۱ .بازده باالی محصوالت در واکنش استری شدن اسیدها ( )٪۳۱-۳7و آسیل دارشدن الکل
ها ( )٪ ۳۳-۳۳از دیگر مزیت های استفاده از این کاتالیزور محسوب میشود.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده میتوان استدالل کرد که کاتالیزور  H2SO4@MPIL-PSدر فرایند استری شدن اسیدها و
آسیل دار شدن الکلها نقش یك راکتور قدرتمند و قابل بازیافت را ایفا میکند.
-۶تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از حمایتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک صمیمانه تشکر می نمایند.
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