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اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-
آمینوفنولی مولیبدن جدید :سولفوکسید در مقابل سولفون
عالجی2

الهام صفائی* ،1،زهرا
1بخش شيمي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران
2دانشکده شيمي ،دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه زنجان ،زنجان ،ايران
تاريخ دريافت00/04/08 :

تاريخ تصحيح00/05/14:

تاريخ پذيرش00/05/20:

چکيده
در اين مطالعه يک روش کارآمد برای اکسايش انتخابي سولفيدها به سولفوکسيدها يا سولفونها در شرايط حاللي و بدون حالل با استفاده از هيدروژن
پراکسيد  %25در حضور يک کمپلکس جديد اورتو-آمينوفنولي موليبدن ارائه شده است .مطالعات  ESI-MS, UV-Visو  FT-IRکوئوردينانس
شدن دو ليگند اورتو-آمينوفنولي متفاوت را به موليبدن نشان داده است .تاثير عوامل مختلف از جمله نوع حالل و مقدار اکسنده بر ميزان تبديل و انتخابگری
واکنش اکسايش بررسي شد؛ با استفاده از مقادير بهينه اکسنده ،انجام واکنش در اتانول و در شرايط بدون حالل به ترتيب به توليد انتخابي سولفوکسيد و
سولفون منجر ميشود .مشاهده اکسايش کامل ترکيب دارای واکنش پذيری بسيار پايين دیبنزوتيوفن در شرايط ماليم ،کارايي باالی اين سيستم
کاتاليزوری را نشان داده است .عاله بر اين ،اکسايش انتخابي سولفيدها به سولفون های معادل در شرايط بدون حالل ،روشي سازگار با محيط زيست
مناسبي برای تهيه سولفونها فراهم کرده است.
کلمات کلیدی :اکسايش انتخابي سولفيدها ،کمپلکس اورتو-آمينوفنول موليبدن ،سولفوکسيد ،سولفون ،شرايط بدون حالل ،شرايط حاللي.

-۱مقدمه
اکسایش ترکیبات آلی به خصوص سولفیدها ،جزء واکنشهای مهم و پرکاربرد در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی و از اهداف
مطالعات کاتالیزوری است [ .]۲ ,1سولفوکسیدها و سولفونها جزء مهمترین دسته از خانواده ارگانوسولفورها هستند.
ارگانوسولفوکسیدها حدواسط های آلی بسیار مفیدی برای سنتز مولکولهای زیستی و مواد شیمیایی هستند [ .]۲این مواد،
دسته ای از ترکیبات شیمیایی هستند که در آنها گروه عاملی سولفونیل به دو اتم کربن متصل شده است .از سولفوکسیدها
بهعنوان سولفیدهای اکسیدشده نام برده میشود (شکل  .)1به عنوان مثال دیمتیل سولفید به دیمتیل سولفوکسید ،اکسید
شده و در نهایت تشکیل دیمتیل سولفون را میدهد.

* .نویسنده مسئوول :دانشيار دانشگاه شيراز ،بخش شيمي ،شيراز ،ايران

e.safaei@shirazu.ac.ir

155
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سولفوکسیدها کاربردهای گستردهای بهعنوان گروههای کایرال کمکی  ،فعالکننده آنزیمها [ ،]۳عوامل ضد قارچ [ ]۴و داروی
زخم معده [ ،]5ضد ضخیم شدن دیواره عروق [ ،]6ضد کِرم [ ،]۷ضد افزایش فشار خون [ ]۸و  ...دارند .اکسایش انتخابی
سولفیدها یک روش نسبتا آسان در سنتز سولفونها است .سولفونها طبقه مهمی از ترکیبات آلی هستند که به طور گسترده
برای تهیه مواد شیمیایی مانند داروها ،محصوالت طبیعی ،لیگاندها و کاتالیزورها مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین سولفونها
به صورت ویژه ،واحد سازنده مولکولهای فعال زیستی متعددی هستند [.]۹-1۳

شکل  -1واکنش کلي اکسايش سولفيد به سولفوکسيد و سولفون

با توجه به حجم باالی استفاده از سوختهای فسیلی ،حذف سولفیدها از سوختهای فسیلی یکی از مهمترین تمهیدات برای
کاهش آلودگی هوا است .هیدروسولفوردارکردن با استفاده از کاتالیزورهای فلزی یکی از روشهای مرسوم حذف سولفیدها از
سوختهای فسیلی و از مهمترین تمهیدات برای کاهش آلودگی محیط زیستی این ترکیبات است .این روش در مورد سولفیدهای
هتروسیکل مثل دیبنزوتیوفن و برخی مشتقات مشابه موجود درنفت خام چندان کارآیی چندانی ندارد .بنابراین ،روشهای
اکسایش برای حذف چنین ترکیباتی توسعه یافته است.
با توجه به اهمیت سولفون ها ،کاتالیزورهای متعددی بر پایه فلزات واسطه در باالترین حالت اکسایشی آنها برای اکسایش
سولفیدها به سولفون توسعه پیدا کرده است [ .]۲در بیولوژی ،مولیبدن درخانواده بزرگی از آنزیم هایی که فرآیند های انتقال
اتم اکسیژن را انجام میدهند ،یافت میشود [ .]1۴آنزیمهای مولیبدن بر حسب نوع واکنشی که کاتالیز میکنند ،طبقهبندی
میشوند .هر یک از این آنزیمها با داشتن جایگاه فعال خاص خود (شکل  ،)۲کاتالیزور نوع خاصی از واکنش هستند.

شکل  -2سه دسته مهم از آنزيمهای موليبدن []1۴
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اولین طبقه ،شامل آنزیمهایی مانند اکسنده سولفید ( )SOهستند که کاتالیز واکنش انتقال اتم اکسیژن به یک سوبسترای دارای
جفت الکترون تنهای در دسترس را انجام میدهند.
با وجود همه مواردی که درباره خواص بیولوژیکی آنزیمهای مولیبدن گفته شد ،به دلیل مشکالت مطالعه بر روی آنزیمها مدلهای
سنتزی از جهات مختلفی ،تنها بعضی از آنها از لحاظ ساختاری و تعدادی هم از لحاظ عملکردی مورد توجه قرار گرفته اند.
بنابراین ،امروزه با توجه به خواص منحصر بفردی که کمپلکسهای فلزی مولیبدن در انواع مختلف واکنشهای آلی[ ]15-۳۷و
بیولوژی [ ]۳۸به خصوص واکنشهای اکسایشی سولفیدها و آلکنها از خود نشان میدهند ،این ترکیبات مدنظر شیمیدانان
قرار گرفته اند .به عنوان مثال مهمترین حدواسط در تهیه پنتوپرازول( 1داروی ضد زخم) از اکسایش سولفید معادل آن با استفاده
از کاتالیزور آمونیوم مولیبدات درحضور هیدروژن پراکسید تهیه می شود [.]۳۹
 -۲بخش تجربی
 1-2مواد شيميايي و دستگاهها و روشهاي مورد استفاده
تمامی ترکیبات شیمیایی مورد استفاده از جمله -5،۳دی-ترشیو-بوتیل کتکول ،آمینها ،حاللها (متانول ،دیکلرومتان،
استونیتریل و  )...از شرکتهای تولیدکننده ی مواد شیمیایی مرك ،فلوکا و آلدریچ خریداری و در موارد الزم خالصسازی یا
خشک شدند FT-IR .با استفاده از  UV-Vis Bruker Vector 22با کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر  ˛ Cary 5000طیف
جرمی  ESI-MSبا دستگاه  ˛Agilent 6210 TOFکروماتو گرافی گازی با کمک  ˛Bruker micrOTOF-Qطیف بینی
 NMRبا دستگاه  Bruker 400 MHzو بررسی خواص مغناطیسی با  SQUIDمدل  MPMS-XLانجام میشود.
 1-1-2دستور کار سنتزکمپلکس MoLAPIP

سنتز کمپلکس مولیبدن تحت آرگون و در حالل استونیتریل خشک انجام شد .در مرحله اول ،به یک محلول از -5 ،۳دیترشیو
بوتیلکینون ( 1میلیمول ۰/۲۲،گرم) در استونیتریل ( ۴میلیلیتر) -۲ ،آمینوبنزیل آمین ( 1میلیمول ۰/1۲۲ ،گرم) اضافه و به
مدت  ۳۰دقیقه در دمای محیط هم زده شد .رسوب زرد رنگ تشکیل شده توسط کاغذ صافی جداسازی و سپس با متانول سرد
شسته و در معرض هوا در دمای محیط خشک شد .محصول تا حذف کامل رطوبت آن در دسیکاتور نگهداری شد ).(HLAP
تحت جریان آرگون ،به سوسپانسیونی از رسوب زرد) 1( (HLAPمیلیمول ۰/۳۲۴ ،گرم) در استونیتریل خشک ( 1۰میلیلیتر)،
نمک  1( ،MoOCl4میلی مول  ۰/۲5۳گرم) ،اضافه گردید و مخلوط به مدت دو ساعت هم زده شد .حالل استونیتریل تحت
جریان گاز آرگون تبخیر گردید .رسوب قرمز قهوهای کمپلکس مولیبدن در متانول حل شد و محلول حاصل پس از صاف کردن
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برای تشکیل بلور ،در شرایط تبخیرآرام حالل قرار داده شد .میکروبلورهای تهیه شده برای آنالیز بیشتر و واکنشهای کاتالیزوری
مورد استفاده قرار گرفت.
 2-2-2دستور کار واکنش اکسايش سولفيد به سولفون با هيدروژن پراکسيد در حضور کمپلکس موليبدن

ابتدا برای به دست آوردن شرایط بهینه ،متیل فنیل سولفید تحت شرایط مختلف حالل و اکسنده مورد بررسی قرار گرفت .بعد
از به دست آوردن شرایط بهینه اکسایش متیل فنیل سولفید به سولفون معادل ،اکسایش دیگر سولفیدها نیز مطالعه شد.
واکنش اکسایش در شرایط بدون حالل و در دمای محیط انجام گرفت؛ برای این منظور ،سولفید مورد نظر (یک میلیمول) به
کمپلکس مولیبدن به عنوان کاتالیزور (یک درصد مولی ۰/۰۰65 ,گرم) ،اضافه گردید .پس از انحالل مختصر کمپلکس در
سولفید ،هیدروژن پراکسید به عنوان اکسنده ( ۳میلیاکیواالن) به محیط واکنش افزوده شد .پیشرفت واکنش از طریق
کروماتوگرافی الیه نازك دنبال شد و در نهایت بازده واکنش با استفاده از کروماتوگرافی گازی تعیین گردید.
در مورد دی بنزوتیوفن بعد از اتمام واکنش اکسایش (پیگیری با  ،)TLCبه مخلوط واکنش دیکلرومتان اضافه شد و دی-
بنزوتیوفن سولفون بهصورت بلورهای سفید جداسازی شد .الزم به توضیح است که با توجه به کم محلول بودن دی بنزوتیوفن
سولفون در حالل آلی ،فرآیند استخراج با بازده بسیار خوب و به آسانی انجام میگیرد .بعد از جدا کردن و خالص سازی ،محصول
توسط  1H NMRشناسایی شد.
 -۳نتایج و بحث
 -۳-1طراحي و سنتز ليگاند  HLAPو کمپلکس)MoLAP (AP

لیگاند  HLAPبرای سنتز کمپلکس مولیبدن تحت جو آرگون مورد استفاده قرار گرفت (شکل  )۴این لیگاند از واکنش تراکمی
دی ترشیو بوتیل کینون و آمین ساخته شد .کمپلکس از واکنش  HLAPو مولیبدن ( )VIاکسی تتراکلرید سنتز شد.
 -۳-2طيف  ESI-MSکمپلکس )MoLAP (AP

طیف جرمی کمپلکس مولیبدن در شکل ۳نشان داده شده است .مشاهده یک پیک شاخص در  m/eبرابر  656/۲۸نشان دهنده
کمپلکس ) MoLAP (APاست که در آن دو گونه متفاوت اورتو-آمینوفنولی به آن کوئوردینانس شده است.
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شکل  -۳طيف  ESI-MSکمپلکس )MoLAP (AP

شناسایی های بعدی نشان داد که گونه اورتو آمینو فنولی جدیدی ) (Aدر شرایط واکنش تشکیل و به مولیبدن کوئوردینانس
شده است؛ پیش ماده  MoOCl4به شدت به رطوبت حساس است و در حضور مقادیر ناچیز رطوبت با تولید  HClموجب
هیدرولیز پیوند ایمینی لیگاند  HLAPو فراهم شدن زمینه تولید گونه Aمی شود (شکل ۴و .) 5
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شکل  -5روش سنتز کمپلکس )MoLAP (AP
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 -۳-۳طيف  FT-IRکمپلکس موليبدن)MoLAP (AP

طیف مادون قرمز کمپلکس) MoLAP (APبا تهیه قرص  KBrآن ثبت شد (شکل .) 6ارتعاشات کششی پیوند (sp3) H-C
مربوط به گروههای متیل در ترشیو-بوتیل در فرکانسهای کمتر از  ۳۰۰۰ cm-1مشاهده میشوند .ارتعاشات کششی C=C
مربوط به حلقهی فنیل در فرکانسهای باالی  16۰۰ cm-1و ارتعاشات خمشی خارج از صفحهای  C=Cمربوط به حلقهی
فنیل در فرکانسهای  6۸۸-۹6۰ cm-1ظاهر میشوند .ارتعاشات کششی پیوند  C=Nایمینی در فرکانس۴۷۰ cm-1مشاهده
میشوند .ارتعاشات مربوط به پیوند  N-Hدر ناحیه  ۳۲6۲ cm-1قابل مشاهده است.

شکل  -۶طيف  FT-IRقرص  KBrکمپلکس موليبدن
 -4-۳بررسي طيف  UV-Visکمپلکس )MoLAP (AP

طیف الکترونی کمپلکس مولیبدن در حالل دیکلرومتان دردمای اتاق و در محدوده  ۸۰۰-۲۰۰ nmثبت گردید که در شکل ۷
نشان داده شده است.

16۰

سال هفدهم ،شماره  62بهار 1401

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

4
3/5
3
2/5
1/5

Abs.

2
1
0/5
0
750

650

550

450

350

250

)Wavelength (nm
شکل  -۷طيف  UV-Visکمپلکس ) MoLAP (APدر حالل دیکلرومتان

یک جذب قوی درون -لیگاندی در محدوده زیر  ۳۰۰نانومتر جهشهای انتقال بار درون لیگاندی ( n-π* )ILCTو* π-πرا
نشان می دهد .کمپلکس مولیبدن دو جذب دیگر در ناحیه  ۳5۰ nmو  ۴۴۰ nmدارد که این جذبها را میتوان به جهشهای
انتقال بار لیگاند به فلز )LMCT( ۲از دو گونه متفاوت لیگاند اورتو-آمینوفنولی به اوربیتالهای خالی ) Mo(VIارتباط داد .از
آنجاییکه ) Mo(VIدر اوربیتال  dالکترون ندارد ،جهش های  dبه  dدر این کمپلکس وجود ندارد .این مساله با خاصیت
دیامغناطیسی مشاهده شده برای این کمپلکس سازگار است (شکل .)۸

شکل  -۸مغناطيسپذيری وابسته به دمای کمپلکس )MoLAP (AP
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 -5-۳فعاليت کاتاليزوري کمپلکس ) MoLAP (APدر اکسايش سولفيدها به سولفون ها

فعالیت کاتالیزوری کمپلکس مولیبدن سنتز شده در اکسایش سولفیدها به سولفونهای معادل با هیدروژن پراکسید مورد بررسی
قرار گرفت .برای به دست آوردن شرایط بهینه تبدیل سولفید ،تاثیر پارامترهای حالل ،دما و زمان واکنش بر اکسایش متیل فنیل
سولفید مطالعه گردید .واکنش در حاللهای مختلف انجام گردید و نتایج رضایتبخشی به دست آمد (جدول.) 1
نخستین واکنشهای اکسایش در مخلوط  5۰ :5۰حاللی استون و آب با مقادیر متفاوتی از هیدروژن پراکسید انجام شد (جدول
 1ردیف  1و ) ۲این آزمایش نشان داد که مقدار هیدروژن پراکسید برای پیشرفت واکنش از اهمیت زیادی برخوردار است.
بنابراین مقدار  ۲اکی واالن به عنوان مقدار مناسب هیدروژن پراکسید انتخاب شد .در آب به عنوان حالل سبز ،بازده متوسط با
گزینش پذیری باال نسبت به سولفوکسید به دست آمد (جدول  1ردیف  .)۳در حاللهای آلی نیز بازده های بسیار خوبی مشاهده
شد (جدول  ،1ردیف  .) ۷-۴در حالل اتانول به عنوان یک حالل سازگار با محیط زیست ،بازده بسیار خوب و گزینش پذیری باال
نسبت به سولفوکسید در زمان بسیار کوتاه ( ۲۰دقیقه) حاصل مشاهده شد .افزایش زمان واکنش به  ۴۰دقیقه باعث اکسایش
بیشتر دی متیل سولفوکسید به سولفون و تشکیل مخلوطی از سولفوکسید و سولفون با نسبت یکسان گردید .این نتیجه بسیار
خوب در اتانول را می توان به حاللیت خوب ه ر سه جزء اکسنده (آب اکسیژنه) ،کاتالیزور (کمپلکس مولیبدن) و سوبسترا (متیل
فنیل سولفید) در اتانول نسبت داد.
جدول  -1اکسایش کاتالیزوری متیل فنیل سولفید با هیدروژن پراکسید در شرایط مختلف
سولفون
)(%

][a

سولفوکسيد
)(%

][a

][a

تبديل
)(%

زمان
)(h

H2O2
)(eq

حالل
)0/5( mL

۸

۸۷

۹5

۲

۲

استون H2O/

1

1

۳5

۳6

۲

1

استون H2O/

2

۸

۷۰

۷۸

۲

۲

H2O

۳

۲5

6۷

۹۳

۲

۲

استون

4

1۲

۷۳

۸5

1

۲

استونیتریل

5

5

۹۰

۹۴

1

۲

متانول

6

6

۹۴

1۰۰

۲۰ min

۲

اتانول

۷

55

۴5

1۰۰

۴۰ Min

۲

اتانول

8

5

۳۷

۴۲

۲

11

---

۹

۳۰

۷۰

1۰۰

۲

۲

---

10

۹5

5

1۰۰

۲

۳

---

12

1

1۹

۲۰

۲

۳

--AP

12

] ب[

شرایط واکنش :متیل فنیل سولفید ( 1میلی مول 1۲۰ ،میکرو لیتر) کمپلکس مولیبدن ) 1( MoL (APدرصد مولی ۰/۰۰65 ،گرم)،
 ( H2O2محلول آبی  )%۳۰دمای محیط [a] ،گزارش بازده :کرماتوگرافی گازی [b] ،واکنش اکسایش در شرایط بدون حالل انجام شد.
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در مرحله بعدی شرایط بدون حالل مورد بررسی قرار گرفت .در شرایط بدون حالل نیز کاهش مقدار هیدروژن پراکسید مقدار
بازده را به میزان قابل توجهی کاهش داد .انجام واکنش در شرایط بدون حالل با دو اکیواالن هیدروژن پراکسید بازده بسیار
مناسبی از اکسایش متیل فنیل سولفید به سولفون و سولفوکسید نشان داد و افزایش مقدار هیدروژن پراکسیدبه مقدار  ۳اکی
واالن باعث تبدیل کامل آن به متیل فنیل سولفون گردید.
اگرچه وجود هیدروژن پراکسید برای پیشرفت واکنش اکسایش ضروری است ،اما انجام واکنش با هیدروژن پراکسید در غیاب
کاتالیزور بازده  %۲۰را حاصل کرد .همانطور که از جدول بهینه سازی بر میآید این سیستم کاتالیزوری شرایط مالیم را برای
اکسایش متیل فنیل سولفید به محصول سولفوکسید با بازده بسیار خوب فراهم کرد ،در حالیکه در شرایط بدون حالل نیز واکنش
اکسایش را با بازده خوب به سمت سولفون مربوطه پیش میبرد.
با توجه به هدف این مطالعه که فراهم نمودن شرایط بهینه برای تبدیل سولفید به سولفون است ،کارایی کمپلکس مزبور برای
اکسایش گستره وسیعی از سولفیدها به سولفون معادل در شرایط بهینه (جدول  1ردیف )11بررسی گردید .همانطور که در
شکل ۹نشان داده شده است ،کمپلکس مولیبدن با کارائی باالیی اکسایش انواع سولفیدها به سولفونهای معادل را کاتالیز
میکند.
سولفیدهای مختلف از جمله آریل-آلکیل سولفید ،دیآلیل ،دیآریل به سولفونهای مربوطه تحت شرایط مالیم دمای محیط و
بدون حالل به سولفون مربوطه اکسید گردید.
در اکسایش دی آلیل سولفید ،واکنش به صورت انتخابی به سمت تشکیل محصول سولفون پیش رفت و اپوکسایش پیوند دوگانه
مشاهده نگردید .وجود گروههای غیرقطبی ترشیو-بوتیل بر روی کمپلکس ) MoLAP (APکه باعث افزایش حاللیت آن در
سوبسترای آلی (سولفیدها) میشود ،احتماالً باعث افزایش بازده فرآیند اکسایش در شرایط بدون حالل میشود [.]۴5 -۴۰
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،اکسایش کامل دی بنزوتیوفن و تبدیل آن به سولفون که منجر به حذف سولفید از سوخت
های نفتی می شود از نقطه نظرصنعتی اهمیت باالیی دارد .یکی از مهمترین ویژگیهای این کاتالیزور اکسایش دیبنزوتیوفن به
سولفون مربوطه با بازده کامل و تحت شرایط مالیم است.
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شکل  -۹اکسايش انتخابي انواع از سولفيدها به محصول سولفون .شرايط واکنش :سولفيد ( 1ميلي مول) کمپلکس موليبدن ) 1( MoLAP (APدرصد
مولي  ۰/۰۰۶5گرم) ( H2O2 ،محلول آبي  ۳ ،%۳۰اکي واالن) دمای محيط ،بازده بر اساس کرماتوگرافي گازی [a] .شرايط واکنش :دی فنيل سولفيد
( 1ميلي مول ۰/1۸۶ ،گرم) کمپلکس موليبدن ) 2( MoLAP (APدرصد مولي ۰/۰1۳ ،گرم ) ( H2O2 ،محلول آبي  ۴ ،%۳۰اکي واالن) دمای محيط،
گزارش بازده :کرماتوگرافي گازی [b] .شرايط واکنش :دی بنزوتيوفن ( 1ميلي مول ۰/1۸۴،گرم) کمپلکس موليبدن ) 2( MoLAP (APدرصد مولي،
 ۰/۰1۳گرم) ( H2O2 ،محلول آبي  5 ،%۳۰اکي واالن) دمای  ۶۰درجه سانتيگراد  ،گزارش بازده :بازده محصول از طريق نوبلور کردن محصول دی بنزو
تيوفن سولفون از محلول اتانول  /دیکلرومتان محاسبه گرديد.
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13C

NMR

13C NMR (101 MHz, CDCl ) δ 121.60, 122.20, 130.40,
3
131.62, 133.91, 137.71.

1H

NMR (400 MHz, Chloroform-d) δ 7.90 – 7.79 (m, 4H), 7.67
)(td, J =7.60, 1.19 Hz, 2H), 7.56 (td, J = 7.58, 1.07 Hz, 2H
1H

شکل  -1۰طيف  1H NMRو  13C NMRبلورهای دیبنزوتيوفن سولفون

 -۴نتیجه گیری
در این پروژه یک کمپلکس جدید مولیبدن) MoLAP (APاز لیگاند اورتو آمینو فنولی سنتز گردید .نتیجه ESI-MS
کوئوردینانس شدن دوگونه متفاوت از لیگاند اورتو -آمینو فنولی به مرکز مولیبدن را تائید کرد که یکی از آنها از هیدرولیز پیوند
ایمینی لیگاند  HLAPبه دست آمده است .شرایط بهینه مشاهده شده برای اکسایش سولفیدها به سولفوکسید یا سولفون با
هیدروژن پراکسید در شرایط مختلف نشان دهنده انتخابگری قابل کنترل این سیستم کاتالیزوری است .به عبارت دیگر ،با انتخاب
شرایط حاللی و میزان اکسنده به راحتی می توان واکنش اکسایش را به سمت تشکیل سولفوکسید یا سولفون به عنوان محصول
اصلی سوق داد .همچنین ،این کمپلکس کارایی باالیی در کاتالیز واکنش اکسایش انتخابی سولفیدهای دارای استخالف های
مختلف در شرایط مالیم نشان داد .یک نکته قابل توجه در این سیستم کاتالیزوری ،توانایی آن در اکسایش انتخابی و کارآمد
سولفید چالشی دیبنزوتیوفن به محصول سولفون است .از طرف دیگر ،توانایی این سیستم کاتالیزوری در اکسایش سریع
سولفیدها در شرایط بدون حالل و توانایی بالقوه آنرا برای حذف سولفیدها و به ویژه سولفیدهای غیرفعال در صنعت نفت و گاز
نشان می دهد.
 -5تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از حمایت های بخش شیمی دانشگاه شیراز و دانشکده شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
قدردانی می نمایند.
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