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 چکیده 

و لیگاندهای آلی  1هستند که از فلز به عنوان گره آلی ترکیبات پلیمری کئوردیناسیونی-های فلزچارچوب

 را اآنه حفرات شکل و اندازهو بلوری و متخلخل بوده اند. این ترکیبات تشکیل شده 2بعنوان ارتباط دهنده

( g2m 10811/)در مواردی تا به همراه نسبت سطح به حجم بسیار باال ها این ویژگیکرد. مهندسی  توانمی

را برای کاربردهای مختلفی از جمله بعنوان کاتالیست ناهمگن، جاذب، عامل جداسازی و ذخیره سازی آنها 

مفید ساخته است.  محیطیهای خورشیدی و حذف آالینده های زیست ، سنسور، پیل سوختی، سلگازها

همچنین و  سنتز آنها رویکردها در انواع ده ومعرفی ش ی آنهادر این مقاله این دسته مواد و اجزاء سازنده

 ناهمگن ی عملکرد آنها به عنوان کاتالیستنحوه در ادامه. بررسی شده است های مشخصه یابی آنهاروش

 خواص همچنین ها نیز ارائه گردیده است.ادی واکنشو در برخی موارد مکانیسم پیشنه توضیح داده شده

ها، نبه آلدهیدها و کتو ها، الکلهابه الکل هاآلکان تبدیلهای در واکنش برخی از این ترکیباتکاتالیستی 

شده  بررسیها این واکنشگزینش پذیری و درصد تبدیل  و همچنینبه سولفوکسیدها  و سولفیدهای آلی

 .است

 

  کئوردیناسیونیپلیمرهای ، ناهمگنآلی، کاتالیست -های فلزچارچوبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 از رخیب در را، جامد هایکاتالیست تولید پیشرفته تولید هایروش و مولکولی سازی شبیه سطح، شناسایی هایروش یتوسعه

 و عیس هایروش حالت از هاکاتالیست سازی آماده و تولید دیگر، عبارت به. است نموده تبدیل علم یک به پتانسیل از ها،زمینه

 که ستا شده بدل واضح کامال ایرشته بین علم یک به حسیات و آمده دست به قبلی تجربیات شیمی، دانش بر مبتنی خطای

 ها،تزئولی به توانمی ساختارها این از دهدمی عرصه این دانشمندان به شده سفارشی جامد هایکاتالیست مولکولی طراحی اجازه

 از صنعتی و زیربنایی هایزمینه در بسیاری هایپیشرفت(. i Xamena et al, 2013) نمود اشاره مزومتخلخل مواد و هازئوتایپ

 مکانیک دانش مرهون توانمی را هاپیشرفت این. است شده ایجاد کنون تا مزومتخلخل و میکرو هایکاتالیست پیدایش آغاز

 این از فادهاست با نتیجه در. دانست یابیمشخصه و ساخت یپیشرفته هایروش یتوسعه نیز و کاتالیستی هایواکنش مولکولی

 هایسایت از هاییچارچوب فوق یا و هاچارچوب که هنگامی. آورد وجود به را بهینه کاتالیستی فعال هایسایت توانمی هاروش

 پذیرینشگز بطور مختلف بالقوه گذار هایحالت به نسبت توانند می شوند، ترکیب هازئولیت توپولوژی و ابعاد با جامد در فعال

 استفاده در ته،گرف صورت هایپیشرفت برخالف .نمایند ایجاد را زیاد بسیار پذیری گزینش با کاتالیستی ساختارهای و نمایند عمل

 فعال هایمکان چارچوب الکترونیکی خواص گذار و کنترل هامحدودیت از یکی. دارد وجود ییهامحدودیت هنوز هازئولیت از

 ساختارهای ترکیب به منجر هامحدودیت این. داشت نخواهد وجود هاآن روی بر کنترلی هاواکنش در موارد بیشتر در و است

 .(Corma A. et al, 2010). گردید کئوردیناسیونی پلیمرهای نام با ساختارهایی و شد واسطه فلزات هایکمپلکس با متخلخل

 

  یافته ها

 کئوردیناسیونی پلیمرهای -1

 پلیمر است شده متصل لیگاند یک از بیش به فلزی مرکز این و دارند قرار فلزی مراکز بین پل لیگاندهای آن در که ترکیبی به

 در. است ختارسا اصلی پیوند نوع در آلی پلیمرهای با کئوردیناسیونی پلیمرهای اساسی تفاوت. گرددمی اطالق کئوردیناسیونی

 پیوندهای ،کئوردیناسیونی پلیمرهای در اما شوند،می متصل هم به کوواالنسی پیوندهای با سازنده واحد آلی، پلیمرهای

 Banerjee)است شده بسیاری توجه اخیر هایسال در ترکیبات از نوع این به که هستند بلور شبکه ایجاد عامل کئوردیناسیونی

M. et al, 2007). 

 

 کئوردیناسیونی پلیمر ساختار در پیوندها -1-1

 تیجهن بعد سه یا دو در پلیمرها نهایی رشد و است اولیه ساختاری واحدهای بین کننده تکمیل هایبرهمکنش شامل خودسامانی،

 یروهاین و کئوردیناسیونی هایبرهمکنش طول در ساختاری واحدهای ،کئوردیناسیونی پلیمرهای در. باشدمی هابرهمکنش همین

 رشد باعث خودسامانی مراحل اثر در سپس و تولید واندروالس پیوندهای و π-π انباشتگی هیدروژنی، پیوندهای مانند ضعیفی

 پذیر برگشت دهی سازمان عنوان توانمی هستند کوواالنسی غیر پیوندها این که آنجایی از. شد خواهند بیشتر ابعاد در پلیمرها

 .(Corma A. et al, 2010)هستند انحالل قابل غیر آمده دست به جامدهای کلی حالت در ولی برد، کار به ترکیبات این برای نیز را

 ساختارها این در. شوندمی معرفی  دهنده اتصال عنوان به آلی گاندهاییل و  گره عنوان به فلزی یون پلیمرها این شبکه ساختار در

 پیوندهای ،π-π هایبرهمکنش هیدروژنی، پیوندهای مانند غیرکوواالنسی ضعیف هایبرهمکنش وسیله به پلیمر بیشتر رشد

 فتهگ خودسامانی رشد فرآیند نوع این به که پذیرد،می انجام آگوستیک هایبرهمکنش و فلز آروماتیک هایاتصال واندوالسی،

 .(Corma A. et al, 2010)شودمی

-T ساختارهای مانند مختلفی هندسی هایشکل و کندمی تغییر 7 تا 2 از کئوردیناسیونی عدد آن اکسایش عدد و فلز به بسته
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 MacGillivray)شودمی تشکیل هاآن یافته انحراف هایشکل و مثلثی و هرم مربعی، هرم مسطح، مربع تتراهدرال، شکل،-Y شکل،

Leonard R., 2010) . 

 و بودن دسترس در سینتیکی، پذیری تغییر علت به واسطه فلزهای. هستند النتانیدها یا و واسطه فلزات معموال فلزی هاییون

 فلزات از ستفادها با کئوردیناسیونی ساختار هندسه بینیپیش قابلیت وجود علت به دیگر طرف از. دارند بیشتری ارجحیت پایداری

 تعداد نیز و یذات لومینسانس ویژگی علت به نیز النتانیدها. دارند قرار توجه مرود بیشتر النتانیدها به نسبت فلزات این واسطه،

 النتانیدها از هاستفاد با متنوع ساختارهای ایجاد به منجر پیوند بییشتر تعداد برقراری. اندگرفته قرار توجه مورد بیشتر پیوندهای

 .(Corma A. et al, 2010)گرددمی

 نامحدود وعتن و تغییرپذیری در کئوردیناسیونی پلیمرهای اصلی تفاوت اما دارد، اهمیت انتخابی فلز ماهیت گرچه کلی، حالت در

 محل شتربی یا و دو باید لیگاند یک مثال برای. است رایج لیگاندها بیشتر در هاویژگی از برخی حال این با. لیگاندهاست طرح

 ای و ایمیدازول نیتریل، پیریدیل، عاملی هایگروه کئوردیناسیونی هایمحل این و باشد داشته متفاوت شوندههکئوردین

 .(i Xamena et al, 2013)دارند قرار پذیر انعطاف بسیار تا صلب بسیار محدوده در لیگاندها این. هستند کربوکسیالت

 :نمود تقسیم چهاردسته به را کئوردیناسیونی پلیمرهای بین پیوندی هایبرهمکنش توانمی کلی طور به

 ،کئوردیناسیونی پیوند فقط -الف

 هیدروژنی، پیوندهای و کئوردیناسیونی پیوندهای -ب

 فلز،-فلز پیوند مثل هابرهمکنش دیگر و کئوردیناسیونی پیوندهای-ج

 .هابرهمکنش از مخلوطی و کئوردیناسیونی پیوند-د

 ,Corma A. et al)باشند داردانهدن حتما باید کئوردیناسیونی پلیمرهای در استفاده مورد لیگاندهای که است ذکر قابل نکته این

2010). 

 

 کئوردیناسیونی پلیمرهای سازنده واحدهای -1-2

 فلزی هاییون 1-2-1

 رارق توجه مورد پلیمرها از نوع این دیگر انواع از تربیش هستند، واسطه فلزات هاییون شامل که کئوردیناسیونی پلیمرهای

 وپولوژیت تعیین باعث کئوردیناسیونی پلیمرهای در ساختاری واحد عنوان به ساختار داخل به واسه فلزات هاییون ورود. اندگرفته

 مرهاپلی این در مغناطیسی خواص و کاهش-اکسایش هایقابلیت الکترونی، هایویژگی علت به دیگر طرف از و شودمی چارچوب

 لیگاند-فلز فعال پیوندهای هستند هاییآن کئوردیناسیونی پلیمرهای در شده گزارش واسطه فلزات ترینمعمول. شودمی ایجاد

 عنصر هب بسته. نمود اشاره جیوه و کادمیم نقره، طال، روی، مس، نیکل، کبالت، آهن، منگنز، به توانمی فلزات این از. دهند نشان

 .است پذیرامکان متعددی هندسی ساختارهای آن، ظرفیت و فلزی

 یتاهم افزایش سبب موضوع این و دارند ایویژه لومینسانس و مغناطیسی خواص فلزات این گفت توانمی النتانیدها مورد در

 اوربیتال ایهالکترون طریق از واسطه عناصر هایکمپلکس در کئوردیناسیونی پیوندهای. شودمی عناصر این هایکمپلکس سنتز

dهامثال. وندشمی منجر بینیپیش قابل غیر هندسی ساختارهای به و هستند یونی پیوندها اکثر النتانیدها در اما شودمی کنترل 

 هندسی هایشکل و هستند محدود النتانیدها کئوردیناسیونی پلیمرهای برای وجهی چهار و وجهیهشت معمول ساختارهای از

 عدادا فلزها این والمعم. فلزی هاییون الکترونی اثرهای تا گیرندمی قرار لیگاند فضایی نیازهای تاثیر تحت دسته این در

 هک دهندمی نشان زیادی تمایل آب لیگاندهای به و دارند دوستی اکسیژن ماهیت النتانیدها. دارند 11 تا 7 بین کئوردیناسیونی

 راتنیت مانند هایآنیون اکسو با قوی شدن هکئوردین به همچنین فلزات این. نمایدمی سخت را آبی هایمحیط در هاآن سنتز

. باشد دسودمن هتروفلز هایکمپلکس سنتز در تواندمی مثال برای ولی است، سازمشکل ویژگی این. دهندمی نشان زیادی تمایل

 و اکسیژن ورود از اجتناب برای مواد این سنتز هایفعالیت عمده که است این عناصر این بودن دوست اکسیژن دیگر نتیجه

 بآ یا و اکسیژن به نسبت نهایی محصول است ممکن موارد از برخی در حتی و گیردمی صورت اثربی محیط در هیدروکسید
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 .(i Xamena et al, 2013)باشد حساس

 

 آلی لیگاندهای 1-2-2

 چند دبای ساختار، نامحدود گسترش برای لیگاندها. کنندمی عمل فلزی هاییون دهنده اتصال هایگروه عنوان به آلی لیگاندهای

 یا و تقارنم غیرکایرال، یا کایرال منفی، بار دارای یا خنثی توانندمی لیگاند آلی هایمولکول. باشند دهنده اتم دو حداقل و دندانه

 تروه آروماتیک، هایحلقه آلکیلی، هایزنجیره) عاملی هایگروه ،(بودن صلب)ساختمانی لحاظ از هامولکول این. باشند نامتقارن

 رد آلی لیگاندهای از تعدادی. هستند متفاوت هم با( شونده هکئوردین گروه دو بین فاصله) طول همچنین و...( و موجود هایاتم

 .(Marinescu Gabriela et al., 2011)اندشده داده نشان 1 شکل

 

 
 (Marinescu Gabriela et al., 2011)آلی-فلز هایچارچوب در شده استفاده آلی لیگاندهای از اینمونه -1 شکل
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 قرار با توانیم دیگر طرف از کرد، استفاده کئوردیناسیونی گسترده هایشبکه ایجاد برای آلی لیگاندهای توسعه طریق از توانمی

. ردک ایجاد حاصل چارچوب در را مناسبی شیمیایی و فیزیکی خواص دهنده، پل لیگاندهای در شیمیایی عاملی هایبخش دادن

 .(Kitagawa et al., 2005)است مناسب هیدروژنی هایپیوند ایجاد برای آمیدی گروه مثال عنوان به

 

 کیفیت با لورب تک باید ساختارشان و خصوصیات به بردن پی برای نتیجه، در هستند، سخت بلوری مواد کئوردیناسیونی پلیمرهای

 از هاآن برای تواننمی نتیجه در شوند،نمی حل هاحالل در خود چارچوب حفظ با هاآن از بعضی. آورد دست به هاآن از عالی

 ارگیریک به واسطه به کئوردیناسیونی پلیمرهای ساختاری شیمی حال، این با. کرد استفاده کریستالیزاسیون رایج هایروش

 سیدهر قبولی قابل سطح به کوتاه زمان در سولووترمال و هیدرو آهسته، نفوذ هایروش مانند کریستالیزاسیون مفید هایروش

 .Corma A)است نموده معرفی متخلخل مواد از جدیدی دسته عنوان به هاآن مواد از دسته این وسیع مطالعه لحا هر در. است

et al, 2010). 

 

  3مخالف هایآنیون 1-2-3

 رارق ساختار در مثبت بار با فلزی، هاییون موارد بیشتر در زیرا است کئوردیناسیونی پلیمرهای ساختار در مهم معیاری بار،

 شده، ستفادها آنیونی منابع اغلب. است ضروری کل بار سازی خنثی برای منفی بار با آنیونی منبع یک ورود بنابراین و گیرندمی

3N، -2- قبیل از معدنی هایآنیون
4SO، -3SO3CF، -CN، -6SiF، -2NO، -6PF، -NCS، -3NO، -4BF، -4ClO به که هستند هالیدها و 

 :دارند وجود شکل سه به فلزی هایآنیون این. شوندمی اضافه پتاسیم و سدیم فلزی هاینمک صورت

 آزاد هایمهمان  •

 هیدروژنی پیوند هایپذیرنده  •

 کئوردیناسیونی واحدهای  •

-Noro Shin)است فلوئور و اکسیژن هایاتم طریق از هیدروژنی پیوندهای پذیرش در آنها توانایی معدنی هایآنیون مهم ویژگی

ichiro et al, 2002). 

 

 مهمان هایمولکول 1-2-4

 در. دهستن مهم چارچوب توپولوژی تنظیم برای بلکه شوند،نمی استفاده واکنش محیط عنوان به فقط هاحالل موارد از برخی در

 وارد هاحفره میکرو در شدت به حالل هایمولکول مکشی خاصیت علت به میکروحفره، کئوردیناسیونی پلیمرهای در اصل،

 از راحتی به و دارند پایینی جوش نقاط اغلب استفاده مورد هایحالل. نامندمی مهمان هایمولکول را هاحالل این که شوندمی

 .(Corma A. et al, 2010)شودمی ایجاد کئوردیناسیونی پلیمرهای در خالی فضاهای نتیجه در که شوندمی خارج هامیکروحفره

 

 آلی-فلز هایچارچوب -2

 مواد از جدیدی نوع آلی-فلز هایچارچوب. است شده ایجاد آلی-فلزی هایچارچوب شاخه در گیریچشم رشد اخیر دهه دو طی

 زیاد بسیار درونی سطح مساحت و( خالی حجم %01 از بیش) باال بسیار تخلخل چون منحصربفردی خواص که هستند بلورین

 ندیب طبقه کئوردیناسیونی پلیمرهای زیرمجموعه در که مواد، دسته این. دهندمی نشان خود از( گرم بر مترمربع 0111 از بیش)

 مانند لیآ لیگاند نوع چند همراه به فلز شامل کوچک فلزی هاییون اتصال با که هستند معدنی-آلی هیبریدی بلورهای شوند،می

 کئوردیناسیونی پلیمرهای واقع، در. شوندمی تشکیل انسیونیکئوردین پیوندهای طریق از سولفوکساالت و تترازوالت کربوکسیالت،

 که زیرا هستند، برخوردار تریبیش توجه از هستند معروف آلی-فلز هایچارچوب به و دارند دائمی هایتخلخل که بعدی سه
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 0ثانویه اختاریس واحدهای با فلزی هاینیو انتخاب. داد جای مختلف کاربردهای هایمولکول هاآن هایشبکه درون در توانمی

(SBU )برای توانندمی هادیواره در موجود منافذ بلکه شوند، توپولوژی در تنوع باعث توانندمی تنها نه آلی هایشبکه یا و 

 جداسازی هیدروژن، سازیذخیره کاتالیستی، کاربردهای به توان می هاآن جمله از که شوند ریزیبرنامه مختلفی کاربردهای

 Farrusseng و   Tella ADEDIBU C. and ISAAC Y. Aaron, 2012)نمود اشاره...  و مایع و گازی هایمخلوط از مولکولی

David et al, 2009 ). 

 کنشبرهم وجود و تخلخل بودن، کریستالی: هستند مهم مشخصه سه زمانیهم آلی-فلز هایچارچوب که گفت توانمی کلی بطور

 برهمکنش وجود. است نموده تبدیل مواد از ایویژه کالس به را آلی-فلز هایچارچوب منحصربفرد خواص این. لیگاند-فلز قوی

 بدون را ساختار از حالل هایمولکول کامل خروج و است شده مواد این در دائمی هایتخلخل ایجاد سبب لیگاند-فلز قوی

 :گرددمی عمده یطبقه سه در کئوردیناسیونی پلیمرهای بندی دسته سبب خاصیت این. سازدمی میسر آن فروپاشی

 .ریزدمی بهم ترکیب بلوری ساختار مهمان هایمولکول خروج با که دارند هاییحفره و هاکانال ساختارهایشان در اول دسته  .1

 مهمان هایمولکول جابجایی ولی دارند، زئولیتی رفتار و ماندمی پایدار بلوریشان ساختار و پایدارند انحالل اثر در دوم دسته  .2

 .دهدنمی رخ پذیر برگشت طور به هاآن در

 میدان الکتریکی، میدان نور، مثل خارجی تحریکات به توانندمی نیز و هستند پذیرانعطاف هم و پایدار هم سوم دسته  .3

 Corma)دارند پذیر برگشت رفتاری مهمان خروج و ورود به نسبت دسته این. باشند گوپاسخ مهمان هایمولکول و مغناطیسی

A. et al, 2010). 

 انتقال انتقال، این به که آیدمی در آمورف شکل به مهمان هایمولکول خروج اثر در بلوری حالت از پلیمری جامد اول، گروه در

 دماننمی باقی بلوری شکل همان به مهمان هایمولکول خروج اثر در همچنان دیگر گروه دو اما گویند،می آمورف شبکه به بلور

 یونیکئوردیناس پلیمرهای را کئوردیناسیونی پلیمرهای از سوم دسته. گویندمی بلور به بلور هایانتقال را هاآن هایانتقال و

 دوم هایدسته به متعلق آلی-فلز هایچارچوب فوق بندی دسته به توجه با. نامندمی کننده تنفس مواد یا و دینامیکی متخلخل

 .(Corma A. et al, 2010)اندگرفته قرار بررسی مورد بیشتر و دارند بیشتری ارزش سوم و

 خیلی طور به هاآن شیمیایی محیط و ابعاد شکل، حفرات، سایز که است این آلی-فلز هایچارچوب مهم هایویژگی از یکی

 زا. است کنترل قابل هم به آنها اتصال نحوه و( آلی هایدهندهاتصال و فلزات) هاآن سازنده هایواحد منطقی انتخاب با دقیقی

 وادم  این که گفت توانمی واقع در. نمود استفاده توانمی هاآن در کننده نفوذ هایمولکول غربالگری برای توانمی ویژگی این

 Dybtsev Danil)دهند نشان خود از مهمان هایمولکول به نسبت شکل اساس بر پذیری گزینش و غربالگری خاصیت توانندمی

N. et al., 2007   وBux Helge et al., 2009). 

 را مواد نای اصالح تواندمی متداول آلی شیمی هایاسترتژی بوسیله آلی لیگاندهای کردن دارعامل یا و اصالح قابلیت نهایت، در

 .سازد ممکن مختلف کاربردهای در استفاده برای

 

 آلی-فلز هایچارچوب سنتز -3

. یردگمی صورت حالل چند از مناسبی ترکیب یا و خالص حالل یک از استفاده با مایع فاز در معموال آلی-فلز هایچارچوب سنتز

 پیوندهای از منظم شبکه یک تشکیل که گیردمی صورت سازنده واحدهای خودسامانی توسط کریستالی چارچوب ایجاد

 این. دباشمی آلی ماده و فلز حاوی محلول دو اختالط شامل کلی طور به مواد این سنتز روش. دهندمی آلی-فلز کئوردیناسیونی

 نکرد اضافه کمک بدون یا با یا و سولووترمال یا و هیدرو شرایط یا و اتاق دمای قبیل از متفاوتی شرایط تواندمی فرآیند

 زاتفل ها،آلکاالین مانند خود پایدار اکسیدی شرایط در فلزی هایاتم از ایگسترده سطح. شودمی شامل را کمکی هایمولکول

 Corma)اندگرفته قرار استفاده مورد آلی-فلز هایچارچوب ساخت برای های کمیابخاک فلزات یا و اصلی گروه فلزات واسطه،

A. et al, 2010) . 
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 ایجاد رایب صلب ترکیبات زیرا شوندمی داده ترجیح پذیر انعطاف هایمولکول به صلب هایمولکول معموال آلی ترکیبات مورد در

 مورد یفلز هایچارچوب در دهنده اتصال عنوان به که آلی ترکیباتی. هستند ترمناسب پایدار و متخلخل کریستالی هایچارچوب

 ها،آزول تری ها،ایمیدازول ها،بایپریدین کربوکسیلیک، پلی آروماتیک هایمولکول قبیل از هاییدسته شامل گیرندمی قرار استفاده

 اردارب یا و خنثی بصورت تواندمی استفاده مورد هایمولکول. باشندمی هاآن مشتقات و... و هاپیرازین ها،پریمیدین ها،تتراآزول

 وردیناسیونیکئ پیوند ایجاد برای هاآن کم تمایل دلیل به کاتیونی هایلیگاند اما گیرند قرار استفاده مورد آلی-فلز هایچارچوب در

 . (Farrusseng David ed. 2011)باشندمی معمول غیر فلزی هایکاتیون با

 شده تفادهاس میزبان مولکول ویا هاکاتیون حضور یا و لیگاند حالل، طبیعت تابع شدت به فلزی هایچارچوب کریستالی ساختار

 به. رددگ آمده دست به نهایی ساختار در تغییر سبب تواندمی عوامل این از کدام هر تغییر بنابراین. باشدمی سنتز فرآیند در

 ادمو این از ی وسیعیمحدوده ایجاد سبب تواندمی آلی-فلز هایچارچوب سنتز فرآیند طول در حالل میزان تغییر مثال عنوان

 .(Farrusseng David ed. 2011)هستند متفاوت یکدیگر با ساختار نظر از که گردد

 :نمود خالصه رویکرد 5 در توانمی را آلی-فلز هایچارچوب ساخت برای استفاده مورد هایاستراتژی

 باال بازدهی با هایروش  .1

 شکلهم هایشبکه ساخت  .2

 ماده پیش اساس بر رویکرد  .3

  5ساختار کننده هدایت هایکمک  .0

 .(i Xamena et al, 2013)کارکرد و توپولوژی به نسبت منطقی رویکرد  .5

 

 باال بازدهی با هایروش -3-1

 ده،ش استفاده تفلون از هاآن در که فوالدی اتوکالوهای از استفاده اساس بر جدید آلی-فلز چارچوب یک سنتز برای مرسوم روش

 سولووترمال سنتز شرایط و گیرندمی قرار استفاده مورد هاروش این در لیترمیلی 21 از باالتر حجم با راکتورهای معموال. باشدمی

 چند تنها بنابراین. شودمی استفاده 0دسته تک راکتورهای از ترپایین دمای در هایواکنش و هاواکنش این برای. گرددمی انتخاب

 کشف از مانع و گرددمی استخراجی اطالعات در محدودیت سبب این که شود انجام تواندمی خاص زمان یک در واکنش

 . (i Xamena et al, 2013)شودمی آنها بهینه سنتز شرایط و جدید آلی-فلز هایچارچوب

 بیشتر در. شودمی انجام کار طول در مراحل از بعضی اتوماسیون و سازی موازی سازی،کوچک براساس باال بازدهی با هایروش

 از استفاده و شده گرهاواکنش هزینه شدن کم سبب این و شوندمی کوچک کمتر حتی یا و لیترمیلی 2 حجم تا راکتورها موارد

 هایلمولکو با آلی-فلز هایچارچوب کشف وقتی بخصوص نکته این. سازدمی میسر کم مقادیر با را دسترس در شیمیایی مواد

 دتولی کم مقادیر و ایمرحله چند سنتز طریق از تنها هاچارچوب این زیرا شودمی مهم است، بررسی دست در بزرگ دهند اتصال

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی روش این مزایای از. شودمی

  کشف برای سیستماتیک پایش  •

 سریع سنتز سازی بهینه  •

 اولیه مواد کم مصرف  •

 باال تولید باز قابلیت  •

 واکنش مراحل کردن دنبال قابلیت  •

 وقت در جوییصرفه  •
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 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی نیز روش این معایب از

 تجهیزات برای باال گذاری سرمایه به نیاز  •

 محصول کم مقدار  •

 است روبرو مشکل با گاها تولید مقیاس افزایش  •

 فرآیند طول در معنی بی اطالعات تولید ریسک  •

 

  7شکل هم هایشبکه ساخت -3-2

 هایواحد جایگزینی با قانون این. است شکل هم هایشبکه ساخت آلی فلزی هایچارچوب شیمی در جنبه ترینبرجسته شاید

. شودیم انجام یکسان سازنده واحدهای یا و هستند مشابه توپولوژی نظر از که ایسازنده واحدهای بوسیله آلی یا و معدنی سازنده

 استفاده با تواندمی نیز سطح شیمی. یابد افزایش تربزرگ دهنده اتصال هایمولکول از استفاده با تواندمی حفرات اندازه بنابراین،

 قابلیت رویکرد این دیگر عبارت به(. 2 شکل) گردد تنظیم معدنی هایکاتیون جایگزینی با یا و آلی هایبخش کردن دارعامل از

 مسئله این به جزئی صورت به مقاالت در اینکه وجود با .(i Xamena et al, 2013)آوردمی فراهم را ماده یک خواص نمودن تنظیم

 هایواکنش شرایط سازی بهینه و کردن پیدا برای توجه قابل هایتالش نیازمند است ممکن جایگزینی اما است شده اشاره

 .باشدمی ضروری

 

 
 .(i Xamena et al, 2013)شکل هم هایشبکه ساخت در ممکن هایاستراتژی از اینمونه -2 شکل

 

 ماده پیش رویکرد -3-3

 مورد هامادهپیش عنوان به معدنی و آلی هایواحد. است جدید مواد تولید در مفید رویکردهای از یکی مادهپیش از استفاده

 در .نمایند مشارکت چارچوب  ساختار در و شوند تولید درجا صورت به توانندمی آلی سازنده واحدهای. اند گرفته قرار استفاده

 Volkringer)گرددمی کننده هکئوردین هایگروه ایجاد به منجر آلی هایدهندهاتصال 8شیمیایی محافظت عدم موارد، اغلب

Christophe et al.. 2011) .در شود دهنده اتصال هایمولکول کردن هکئوردین هندسه تغییر به منجر تواندمی شمیایی محافظت 

 صالات هایمولکول این، بر عالوه. شوند اصالح ساخت فرآیند طول در توانندمی کننده هکئوردینغیر عاملی هایگروه که حالی

 هایشهخو ساختپیش در لیگاندها جایگزینی هایواکنش. شوند تشکیل ساخت طول در موارد از بعضی در توانندمی کامل دهنده
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 نشان را رویکرد این در موجود هایحالت انواع 3 شکل. گردد چارچوبی ساختاری و داخلی اتصال ایجاد سبب تواندمی معدنی

 .(i Xamena et al, 2013)دهدمی

 

 (SDAs)ساختار کننده هدایت هایکمک -3-4

 هدایت جهت کمک عنوان به گیردمی قرار استفاده مورد آلی-فلز هایچارچوب ساخت در که شیمیایی مواد بیشترین اصوال،

 را زیر کاربردهای از یکی که شودمی گرفته نظر در SDA یک عنوان به زمانی شیمیایی ماده یک. شوندمی گرفته نظر در ساختار

 :باشد داشته

 pH میزان نمودن تنظیم.  1

 باردار هایچارچوب برای مخالف بار عنوان به استفاده.  2

 چارچوبی ساختار یک ریختن فرو از جلوگیری.  3

 حقیقی 0قالبی مولکول یک عنوان به کردن عمل.  0

 

. گیرد قرار تاثیر تحت شده استفاده هایحالل یا و بازها فلزی، هاینمک بارمخالف یوسیله به است ممکن واکنش یک pH میزان

 i)است شده مشاهده آلی-فلز هایچارچوب سنتز در معموال حالل هایمولکول یا و گرهاواکنش وسیله به حفرات شدن پر

Xamena et al, 2013). 

 

 
 .(i Xamena et al, 2013)ماده پیش رویکرد در موجود حاالت انواع -3 شکل

 

 کارکرد و توپولوژی به نسبت منطقی رویکرد -3-5

 بر را ممکن ساختارهای توانمی مواقع از بعضی در و هستند بررسی قابل آلی-فلز هایچارچوب ساخت برای قبلی روش چهار

 مکرر ورط به غیرآلی ساختاری واحدهای که باشد ایگونه به سنتز شرایط اگر بخصوص. نمود گوییپیش سنتز تجربیات اساس

 آلیغیر و آلی ساختاری واحدهای هندسه اساس بر توانمی را چارچوب ترکیب توپولوژی موارد از بعضی در بنابراین. شود مشاهده

 .نمود گوییپیش

 

 آلی-فلز هایچارچوب یابی مشخصه هایروش -4

 مورد هایروش عمده معرفی به مختصرا قسمت این در آلی،-فلز هایچارجوب یابیمشخصه هایروش گستردگی به توجه با
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 .شودمی پرداخته متخلخل مواد از دسته این شناسایی جهت استفاده

 رساختا بررسی جهت هستند، زیاد بسیار تخلخل میزان با کریستالی ساختار دارای مواد آلی-فلز هایچارجوب که آنجایی از

. گرددمی استفاده( XRD) ایکس اشعه تفرق آنالیز روش از مواد این دهنده تشکیل فازهای خلوص نیز و هاآن کریستالی

 نمودن مشخص برای تردقیق مطالعات برای و است گرفته قرار استفاده مورد تخلخل میزان بررسی برای سطحی جذب گیریاندازه

 .(Corma A. et al., 2010و   Czaja Alexander U. et al., 2009)رودمی کار به  نوترونی تفرق روش سطحی جذب هایمکان

 اند¬شده گرفته کار به کلوین 87 در آرگون جذب یا و کلوین 77 دمای در نیتروژن سطحی جذب برای موجود تجاری تجهیزات

 آلی مواد روی سطحی جذب پدیده گزارشات از بسیاری. است شده محاسبه مویر¬النگ معادله توسط 11معادل سطح مساحت و

 هایکانم بین آشکار تفاوت حتی گزارشات این در. اندنموده بررسی موضعی صورت به بیشتر ماده بالک حجم به نسبت را فلزی

 .(Czaja Alexander U. et al., 2009)ندارد وجود تفاوتی هامکان این جذب قدرت و مختلف کریستالوگرافی

 هاییتظرف مقایسه برای سریع و ساده راه یک سطحی جذب مطالعات جدید، هایتکنولوژی از استفاده با صنعتی کاربردهای برای

 دقت باید است، حجمی جذب  و گراویمتری اساس بر بعدی کاربردهای که مواردی در اما. است آلی-فلز هایچارچوب جذب

 .(Czaja Alexander U. et al., 2009)نمود

 که است مالز واضح بطور باشد، داشته کاتالیزگری از آمده دست به نتایج روی بر زیادی تاثیر تواندمی جرم انتقال که آنجایی از

 روسکوپمیک از استفاده با بطور معمول اطالعات این که باشد داشته دوجو آنها یاندازه توزیع و کریستال یاندازه مورد در اطالعاتی

ای از که نمونه آیدمی دست به ( TEM) عبوری الکترونی میکروسکوپ از استفاده با هم مواردی در و( SEM) روبشی الکترونی

 .(Czaja Alexander U. et al., 2009)ارائه شده است 0آن در شکل 

 هایخوشه موضعی آرایش ینحوه بررسی برسد، وزنی درصد 01 الی 21 به آلی-فلز هایچارچوب ساختار در فلز میزان کههنگامی

 استفاده 13XPS یا و 11EXAFS، 12XANES  چون مناسبی هایروش از منظور بدین. بود خواهد مطلوب هاآن محیط و فلزی

 .(i Xamena et al, 2013)شودمی

 موردرامان  و UV-VIS، IRطیف بینی چون  هایروش توسط آلی-فلز هایچارچوب حفرات داخل هایشونده جذب نهایت، در

 (.Corma A. et al., 2010 و   i Xamena et al., 2013)گیرندمی قرار بررسی

 

                                                           
10 Equivalent surface area 
11 Extended X-ray adsorption fine structure 
12 X-ray adsorption near-edge structure 
13 X-ray photoelectron spectroscopy 
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 MOF-5(Czajaدر  هاآن یندازها توزیع و هاکریستال یاندازه بررسی جهت SEM آنالیز از شده گرفته تصاویر از اینمونه -4 شکل

Alexander U. et al., 2009). 

 

 ناهمگن کاتالیست عنوان به آلی-فلز هایچارچوب -5

 

 کاتالیست عنوان به استفاده مورد آلی-فلز هایچارچوب انواع -5-1

 :(Corma A. et al, 2010)هستند متفاوت هم با واضح طور به که دارد وجود مختلف جزء سه آلی-فلز هایچارچوب تمامی در

 فلزی جزء  •

 آلی لیگاند  •

 حفره سیستم  •

 :گرفت نظر در عمل در آلی-فلز هایچارچوب مبنای بر را هاکاتالیست از مختلف نوع سه توانمی بنابراین

 

 فلزی فعال مکان با آلی-فلز هایچارچوب -5-1-1

 تواندمی زیفل جزء این. شودمی مرتبط هاآن فلزی جزء به مستقیم طور به مواد از دسته این برای شده مشاهده کاتالیستی فعالیت

 روهگ یک. باشد داشته  وجود آلی لیگاند به متصل صفحه یا و زنجیره ،خوشه هایحالت در یا و شده ایزوله فلزی مرکز درحالت

 مکان نیز و ساختار سازنده جزء عنوان به همزمان که هستند( M) فلزی جزء یک تنها با موادی شامل آلی-فلز هایچارچوب از

 .نمایدمی عمل کاتالیستی فعال

 کاتالیستی فعالیت مسئولیت( M1) هاآن از یکی: هستند فلزات از متفاوت دسته دو شامل ها،کاتالیست از دسته این دیگر گروه
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 .اردند نقشی کاتالیستی فعالیت در مستقیم طور به و نماید¬می ایفا را ساختاری نقش تنها( M2) دوم فلز و دارد عهده بر را

M1 صورتیکه در است یگانه فلزی سایت یک معموال M2 ساختار بیان. باشد خوشه یک یا و یگانه یون صورت به هم تواندمی 

 .(Corma A. et al, 2010)است شده داده نشان 5 شکل در مواد این کلی

 

 
 .(Corma A. et al, 2010)فلزی فعال مکان با آلی-فلز هایچارچوب کلی ساختار -5 شکل

 

 پذیرواکنش عاملی هایگروه با آلی-فلز هایچارچوب -5-1-2

 هایگروه دارای آلی-فلز هایچارچوب از دسته این. گیردمی صورت آلی جزء عاملی گروه توسط کاتالیستی فعالیت مواد این در

 در دیگر عبارت به. باشند داشته آن در کتالیستی نقش واکنش یک طول در توانندمی که هستند خود آلی لیگاندهای در عاملی

 .دارد قرار آلی مولکول روی بر فلزی یون جای به فعال هایمکان آلی-فلز هایچارچوب از دسته این

 هایگروه: باشند داشته خود در را عاملی هایگروه از دسته دو باید آلی-فلز هایچارچوب این در استفاده مورد آلی لیگاندهای

 ،(L2) پذیرواکنش هایگروه. است نیاز مورد فلزی یون کردن هکئوردین طریق از ساختار ایجاد برای که ،(L1) کننده هکئوردین

 .است شده داده نمایش 0 شکل در شماتیک طور به ساختارها این. دارد عهده بر را ماده کاتالیستی فعالیت مسئولیت که

 هاآن یتفعال و دهندنمی نشان خود از باالیی کاتالیستی فعالیت گیرندمی قرار دسته این در که آلی-فلز هایچارچوب از تعدادی

 دسترس در و آزاد باید کاتالیستی سابستریت با واکنش برای L2 پذیرواکنش گروه که است این خاطر به مطلب این. است محدود

 و کندمی مک را آلی-فلز هایچارچوب از دسته این کاتالیستی فعالیت میزان فلزی هاییون توسط شدن هکئوردین بنابراین. باشد

 .(Corma A. et al, 2010)باشدمی دشواری بسیار کار فلزی هاییون کنار در آزاد لیگاندهای با آلی-فلز هایچارچوب ساخت

 

 نانومتری پذیرواکنش هایحفره یا و میزبان زمینه عنوان به آلی-فلز هایچارچوب -5-1-3

 دسته این در. باشندنمی کاتالیستی فعالیت درگیر مستقیم بطور ساختار اجزاء از کدامهیچ آلی-فلز هایچارچوب از دسته این در

 آن رد کاتالیستی واکنش که نمایدمی ایجاد واکنش انجام برای فیزیکی فضای یک متخلخل سیستم آلی،-فلز هایچارچوب از

 کندمی ملع است شده کپسوله آن در کاتالیستی ماده که قفس یک عنوان به یا و( نانومتری پذیرواکنش هایحفره) افتدمی اتفاق

 (.میزبان زمینه)

 این دکاربر موارد بین از کاتالیستی هایواکنش در آلی-فلز هایچارچوب از استفاده گستردگی و شده بیان مطالب به توجه با

 در هاکاتالیست از دسته این فلزی فعال هایمکان روی بر آلی هایسابستریت اکسایش هایواکنش کاتالیست، عنوان به مواد
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 .(Corma A. et al, 2010)گرفت خواهد قرار بررسی مورد ادامه

 

 
 .(Corma A. et al, 2010)پذیرواکنش عاملی هایگروه با آلی-فلز هایچارچوب کلی ساختار -6 شکل

 

 آلی هایسابستریت اکسایش -5-2

 زارشگ آلی هایسابستریت اکسایش هایواکنش در کاتالیست عنوان به آلی-فلز هایچارچوب کاربرد از مثال تعدادی تاکنون

 اربردک بررسی برای. است شده استفاده کننده اکسید عامل عنوان به هیدروپراکسیدها یا و( هوا) اکسیژن از آن در که است شده

 ررسیب به قسمت این در. است گرفته قرار استفاده مورد مختلفی هایسابستریت هاواکنش از دسته این در آلی-فلز هایچارچوب

 ربونیلی،ک ترکیبات یا الکل به هاسیکلوآلکان یا و پارافین آلدهید، به الکل اکسایش هایواکنش در آلی-فلز هایچارچوب کاربرد

 .شد خواهد پرداخته سولفایدهادی به هاتیول و سولفوکساید به سولفیدها اپوکسایدها، به هاالفین

 

 کربونیلی و الکلی ترکیبات به هاآلکان تبدیل -5-2-1

 انجام رغم یعل. گیردمی قرار استفاده مورد گسترده طور به که است صنعتی فرآیندهای از یکی هاسیکلوآلکان و هاآلکان اکسایش

 اگرچه .است گردیده نشده حل موضوع یک به تبدیل هوا معرض در هاآلکان اکسایش واکنش پذیری گزینش گسترده، هایتالش

 انجام علت به است، ساده و عمومی روش یک( 10خودبخودی اکسایش) واسطه هایرادیکال طریق از هاآلکان گیریاکسیژن

 کسایشا برای برای متداول صنعتی فرآیندهای در. است کم اصلی محصوالت به نسبت واکنش پذیری گزینش ثانویه، واکنش

 در هک مهمی دستاورد. برسانند حداقل به را ثانویه اکسایش میزان تا را سابستریت از زیادی اضافه مقدار هوا، حضور در هاآلکان

 تبدیل بازده بهبود هایراه از یکی. است بوده درصد 01 پذیریگزینش با 11 تبدیل درصد به رسیدن است داشته وجود زمینه این

 برای واکنش فضای کردن محدود دلیل به مواد این. باشدمی آلی-فلز هایچارچوب از استفاده پذیریگزینش افزایش نیز و

 هایچارچوب حضور در هاآلکان اکسایش هایواکنش از نمونه چند بررسی به ادامه در. است جانبی واکنش انجام از جلوگیری

 .(Dhakshinamoorthy et al., 2011)شودمی پرداخته کاتالیست عنوان به آلی-فلز

 این در. نمودند تولید نامیدند، 15n-PIZA را آن که میکرومتخلخل، آلی-فلز هایچارچوب از سری یک همکارانش و ساسلیک

 یکی .دارند قرار هاگره در فلزی هایخوشه و نمایندمی عمل لیگاند عنوان به متالوپروفیرین هایکمپلکس آلی-فلز هایچارچوب

                                                           
14 AutoOxygenation 
15 Propyridinic Illinois Zeolite Analogue 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

14 

 

 توسط که است( tpcpp, 8) پورفیرین(فنیل کربوکسی-p)تترا( III)منگنز ترکیب شامل PIZA-3 آلی-فلز هایچارچوب این از

 ماده این. شودمی مشاهده 7 شکل در ترکیب این بعدی سه تصویر. اندشده هکئوردین خمیده ایهسته سه( II)منگنز هایخوشه

 و نزنب یدوسیل از و گرفت قرار استفاده مورد ایحلقه و خطی هایآلکان هدروکسیالسیون برای اکسایش کاتالیست عنوان به

 بتنس آنها در که شد انجام اتاق دمای در استونیتریل در هاواکنش تمام .شد استفاده اکسایش عامل عوان به اسید پراستیک

 در منگنز پورفیرین به نسبت PIZA-3 برای آمده دست به نتایج محققین ادعای طبق. بود 1111 به 1 سابستریت به کاتالیست

 گذشت از بعد. است مقایسه قابل ناهمگن کاتالیست عنوان به معدنی هایساپورت روی بر شده تثبیت یا و هموژن هایسیستم

 عنوان به بوطهمر سیکلوالکل تولید به به منجر( سیکلوهپتان و سیکلوهگزان) هاسیکلوآلکان اکسایش واکنش، شروع از ساعت 2

 مربوط بنزن یدوسیل به بازده این صورت هر در. گردید 1/8-0/8 کتون به الکل نسبت و درصد 05 تقریبی بازده با اصلی محصول

 برای. است کمتر مرتبه111 آلکان تبدیل نسبت که است معنی بدان این ،(بود 111 به 1 سابستریت به آن نسبت با که) گرددمی

 یهثانو هایکربن روی بر هیدروکسیل هایگروه که است آمده دست به هاالکل از مخلوطی هپتان، و هگزان مانند خطی هایآلکان

 با متناظر که( بوتان متیل-3) دارشاخه آلکان یک نهایت، در. است بوده درصد 22 الی 18 محصول کلی بازده که دارند قرار

 هگزانال به هگزانول-1 اکسایش برای همچنین PIZA-3. گردید تولید اصلی محصول عنوان به درصد 27 بازده با بود الکل سومین

 از پس 10شناور مایع محصوالت تجزیه یا و متالوپورفیرین از اثری گونه هیچ. نمایدمی عمل فعال بصورت نیز درصد 17 بازده با

 گرفته رارق استفاده مورد کننده اکسید عامل عنوان به اسید پراستیک که هنگامی. است نشده مشاهده کاتالیستی واکنش انجام

 ,.Suslick, Kenneth S. et al)گرفت قرار استفاده مورد فعالیت کاهش بدون مجددا فیلتراسیون از بعد آلی-فلز چارچوب است،

2005). 

 

 
 .PIZA-3 (Suslick, Kenneth S. et al., 2005) آلی-فلز چارچوب -7 شکل

 

 چارچوب زا سیکلواکتنول و سیکلواکتانون به سیکلواکتان تبدیل در دادند، انجام همکارانش و آماروجوتی که دیگری پژوهش در

                                                           
16 Supernatant liquid 
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 ایجاد به موفق کاتالیست این از استفاده نتیجه در که نمودند استفاده کاتالیست عنوان به 18NHPI با همراه 17Fe(BTC( فلزی

 در محصول توزیع در باال پذیری گزینش این. اندشده واکنش این در درصد 28 تبدیل بازده و درصد 01 باالی پذیریگزینش

 به مربوط الکل اساس بر را هاهیدروکربن و شودمی انجام گریز آب یحفره درون که است رادیکالی واکنش مکانیزم یک نتیجه

 در دریجیت کاهش یک که نمود اشاره نکته این به باید البته. دارد را دوباره یاستفاده قابلیت سیستم این. کندمی جذب یک هر

TOF ایجاد هنآ اکسید نانوذرات تشکیل ینتیجه در کریستالی ساختار در جزئی تغییرات یبوسیله کاهش این که دارد وجود 

 نسل پیشرفت خدمت در تواندمی یافته این استفاده، مورد مالیم شرایط و هاکننده اکسید پایدار طبیعت به توجه با. شودمی

 Dhakshinamoorthy)باشد صنعتی کاربردهای در اکسیژن با ورودی هایهیدروکربن کردن دار عامل برای هاکاتالیست از جدیدی

et al., 2011). 

 آلی کاتالیست عنوان به NHPI از استفاده برای اولیه نگاه به توجه با که است صورت بدین پیشنهادی مکانیزم پژوهش این در

 برای ماده پیش عنوان به که شود فرض فتالیمید Oxyl-N رادیکالی واسطه حضور که است منطقی هوازی، اکسایش برای

 (.8 شکل)دهندمی انجام را خودبخودی اکسایش مراکز این که کندمی عمل 10کربن مرکز با هاییرادیکال

 

 
 عنوان به NHPI/Fe(BTC) حضور در سیکلواکتانول و سیکلواکتانون به سیکلواکتان تبدیل واکنش برای پیشنهادی مکانیزم -8 شکل

 .(Dhakshinamoorthy et al., 2011)کاتالیست

 

 شود،می کاتالیز NHPI/Fe(BTC) با که هوازی اکسایش این در فتالیمید oxyl-N هایرادیکال تشکیل از اطمینان اینکه برای

. نشد مشاهده NHPI/Fe(BTC) در رادیکالی هیچ حضور شده، کنترل تست یک در. است شده انجام 21ESR سنجی طیف آنالیز

 شود، داده قرار ساعت دو برای درجه 121 دمای در اکسیژن معرض در NHPI/Fe(BTC) در بنزونیترید از سوسپانسیون یک اگر

( hfs) ظریف فوق جدایش به مربوط که شودمی ثبت تایی سه سیگنال یک با فتالیمید N-oxyl هایرادیکال به مربوط ESR طیف

 (g=2.0073، aN= 0.460mT ،0 شکل) است نیتروژن اتم خاطر به

 

 کتون و آلدهید به الکل اکسایش -5-2-2

 هوا با گنناهم کاتالیست عنوان به آلی-فلز هایچارچوب از استفاده با مربوطه هایکتون یا آلدهیدها به هاالکل گزینشی اکسایش

 سازیآماده (Mori Wasuke et al., 2005)همکارانش و کاتو. است شده انجام کننده اکسید عنوان به هیدروژن پراکسید یا

-0و1 ترانس هایدهنده اتصال وسیله به که است dimers carboxylatr Cu2 شامل که دادند شرح را آلی-فلز هایچارچوب

 که است شده تشکیل بعدی دو هایالیه از ساختار(. Cu2(1,4chdc)2) اندشده متصل یکدیگر به  کربوکسیالتدی سیکلوهگزان

                                                           
17 BCT= 1,3,5-benzenetricarboxylate 
18 N-hydroxyphthalimide 
19 C-center 
20 Electron Spin Resonance 
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 مجاور الیه از مس یک خالیجای مکان به الیه یک به مربوط کربوکسیالت اکسیژن اتم آن در و گیرندمی قرار هم روی بر

 .(Corma A. et al, 2010)دهدمی شکل را بعدی سه ساختار بنابراین و است شده هکئوردین

-2 و اکتانول -1 الکل، بنزیل سیکلوهگزانول، پروپانول،-2) مختلفی هایالکل اکسایش در ناهمگن کاتالیست عنوان به ماده این

-0 بین TOF) کلوین 203 دمای در. است رفته کار به کننده اکسید عنوان به اکسیژنه آب هاآن در که شده استفاده( اکتانول

 دست به مربوطه کتون یا آلدهید برای( درصد 00 باالی) خوب پذیریگزینش و متوسط فعالیت( ثانیه بر 8/5*11-3 و 1/1*11

 ساختار که گردید مشخص شده، بازیافت جامد کاتالیست از BET و FT-IR، UV-vis، XRD هایگیریاندازه به توجه با. آمد

 سم کربوکسیالت آلی-فلز هایچارچوب دیگر با مسأله این که است شده حفظ کاتالیستی فرآیند حین در آلی-فلز چارچوب

 در مس هایگونه لیچینگ. شوندمی تجزیه اکسیژنه آب حضور در هاآن که( مس  فومورات و مس ترفتاالت یعنی) است متفاوت

 جامد اسطحدو یک توانستند محققین. کندمی عمل ناهمگن کاتالیست عنوان به جامد دهدمی نشان که بود نیفتاده اتفاق محلول

 ماده این در(. H2[Cu2(1,4-chcd)2(O2)]) شد داده تشخیص مس پراکسو ماده این که کنند یابیمشخصه و جدا را رنگ سبز

 شکل را µ-1,2-trans-Cu-O-O-Cu هاینیمه بنابراین و شوندمی اینترکلیت مجاور الیه دو از مس یون دو بین پراکسید هایآنیون

 هایکاتیون عنوان به و است آمده هیدروژن پراکسید از H+ دو که شودمی چارچوب در منفی بار ایجاد سبب این و. دهندمی

 مذکور مدجا نمودن اضافه دادند نشان محققین و است فعال کاتالیستی نظر از مس پراکسید حدواسط این. کندمی عمل بار تعادل

 (.i Xamena et al, 2013)شودمی استون تشکیل سبب هیدروژن پراکسید حضور بدون پروپانول-2 به

 

 
 .NHPI/Fe(BTC)(Dhakshinamoorthy et al., 2011) کاتالیست حاوی ینمونه به مربوط ESR نمودار -9 شکل

 

 سایشاک از توانمی هاآن بین و شوندمی فعال پاالدیوم با که است هاییواکنش برای فعال کاتالیست یک[ Pd(2-pymo)2] ترکیب

 شده داده اننش الکل  سینامیل برای پاالدیوم آلی-فلز هایچارچوب فعالیت این. برد نام مربوطه کربونیل ترکیب به الکل جزئی

 الکل کسایشا جهت کاتالیست یک شیمیایی پذیریگزینش و فعالیت بررسی برای مناسب سابستریت یک الکل سنامیل. است

 شوند C=C پیوند ایزومریزاسیون و پلیمریزاسیون جانبی محصوالت تولید به منجر توانندمی  آلیلیک هایالکل زیرا است هوازی

 استفاده کاتالیست عنوان به پاالدیوم آلی-فلز هایچارچوب که وقتی. دهدمی کاهش را کربونیل ترکیب کلی پذیری گزینش که

 21 زا بعد الکل سنامیل کلی تبدیل( کننده اکسید عنوان به اتمسفری هوای کلوین، 303 دمای پاالدیوم، مولی درصد 75/1)شد

 ونبد واکنش شرایط در آلی-فلز چارچوب ساختار حالیکه در آمد دست به سینامیل آلدهید به درصد 70 پذیری گزینش با ساعت

 i)است دیومپاال با شده کاتالیست آلیلیک هایالکل اکسایش همانند آلدهید به آمده دست به پذیری گزینش. ماند باقی تخریب

Xamena et al, 2013). 

 

 سولفوکسایدها به سولفایدها اکسایش -5-2-3
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 ترکیبات هیدروژناسیون برای ماده این. تشریح کردند را[ 3(bdc)1.52In(OH)] ماده سازیآماده همکارانش و لور-گومز

 کننده سیداک عنوان به هیدروژن پراکسید از استفاده با سولفایدها اکسایش برای آلی-فلز چارچوب این. است فعال نیتروآروماتیک

-2) و ولفایدس فنیل متیل: است گرفته قرار بررسی مورد واکنش این برای متفاوت سابستریت نوع دو اکسایش. است شده بررسی

 .(Gomez-Lor B. et al., 2002)سولفایدفنیل(بوتیلاتیل

 زمان از ساعت 0 تا 3 از بعد ترتیب به کاملی تبدیل شد، انجام کاتالیست درصد 5 حضور در اتاق دمای در واکنش که هنگامی

 05 و 73 ترتیب به) مربوطه سولفوکساید به باالیی پذیریگزینش مورد دو هر در. شد مشاهده سابستریت دو برای واکنش شروع

 انجام باالتر دمای در اکسایش واکنش که هنگامی. شد مشاهده( دقیقه بر  253 و 273 ترتیب به) مشابه TOF مقادیر با( درصد

 سولفون و اولیه ناپایدار محصول سولفوکساید که داد نشان نتایج. کرد پیدا کاهش سریعا سولفوکسایدها پذیری گزینش شد،

 دادن دست از بدون و بوده بازیافت قابل فیلتراسیون طریق به کاتالیستی سیکل از بعد کاتالیست. بود پایدار محصول مربوطه

. شدن مشاهده مایع سطح روی در ایندیوم از اثری هیچ. گرفت قرار استفاده مورد دوباره ذکری قابل پذیری گزینش یا و فعالیت

 کسایدسولفو جای به مربوطه هایسولفون اضافی، کننده اکسید از زیادی مقدار از استفاده یا و ترطوالنی واکنش هایزمان مدت در

 عدد یشافزا با و لیگاندها تفکیک با که است غیراشباع شده هکئوردین ایندیوم هایگونه شامل واکنش مکانیزم. آمد دست به

 ,.Gomez-Lor B. et al)باشدمی کاتالیستی واکنش انجام مسئول هاگونه این واقع در. آیدمی وجود به ایندیوم اسیونکئوردین

2002). 

 گزارش را ،RPF-4 کمیاب،خاکهای  فلزات پلیمری چهارچوب هایترکیب از خانواده یک ساخت هایسال در دیگری محققین

 توسط که است شده هکئوردین Ln(III) (Ln= Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,Ho, Er, Yb) یون 0 شامل که کردند

0،0’-(hegzafluoroisopropylidene)bis(benzoic acid) (H2hfipbb) اندشده متصل یکدیگر به(Gándara F. et al., 2008). 

 متصل یکدیگر به کانالی لیگاندهایی با دیگر دومسیر در و اندداده شکل a محور طول در هاییزنجیره Ln(III) هاییون

 به پراکسیدهیدروژن و PhSMe اکسایش وسیله به کاهش اکسایش کاتالیست عنوان به RPF-4 مواد قابلیت(. 0 5 شکل)اندشده

 .است گرفته قرار بررسی مورد کننده اکسید عنوان

 معموال و هددمی نشان را فلزی یون به کاتالیست پذیریگزینش و فعالیت وابستگی که است شده داده نشان نتایج 1 جدول در

 پذیری گزینش که حالی در یابدمی افزایش TOF و تبدیل( Yb به La از)اتمی عدد افزایش با: کنندمی طی را متضادی روندهای

 RPF-4(Yb) برای( h-160=TOF)ساعت سه از بعد درصد 02 در PhSMe تبدیل بیشترین بنابراین. یابدمی کاهش سولفواکساید

-h) ساعت 5 از بعددرصد  RPF-4(La)  80 برای تبدیل بیشترین که حالی در. آمد دست به سولفاید درصد 31 پذیریگزینش با

118=TOF )برای الزم زمان به که شد مشاهده القا دوره یک موارد تمامی در. بود سولفوکساید به درصد 75 پذیریگزینش با 

 عدد موجی در جدید جذب باند یک حضور آن دلیل و شد داده نسبت hydroperoxo-Ln-OOH زایواکنش حدواسط تشکیل

 .(Gándara F. et al., 2008)بود فادهاست ی موردماده IR طیف در مترسانتی بر 1008 و 1101

 

  
 .RPF-4(Gándara F. et al., 2008) از مختلف هاینمونه برای سولفوکساید به سولفاید دی تبدیل از آمده دست به نتایج -1 جدول

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

18 

 

 گیریّبحث و نتیجه
 نشواک باال، فعال سطح همچون مزایایی. دهند می تشکیل را نانوساختارها از گروه مهمترین از یکی نانو تخلخل با ترکیبات

 اساس رب میزبان هایمولکول با هاحفره برهمکنش. سازد می گسترده مختلف، های زمینه در را ترکیبات این کاربرد زیاد، پذیری

 نشبرهمک در را جدیدی خصوصیات توانمی هاحفره شیمیایی-فیزیکی محیط کنترل با. است بررسی قابل 21ابرمولکولی شیمی

 .ساخت بهینه بیشتر کاربردهای راستای در را ساختار و آورد فراهم میهمان مولکولهای با

های درصد نیز گزارش شده است، دسترسی به سایت 01توان گفت در این ترکیبات به علت تخلخل بسیار باال که بعضا تا می

اص در کنار و این خو شده ترناهمگن معمولی بسیار بیشتر و آسانفعال کاتالیستی )هسته های فلزی( نسبت به کاتالیست های 

 واین ترکیبات و همچنین امکان استفاده از طیف وسیعی از فلزات ی حفرات موجود در ی مهندسی شکل و اندازهامکان گسترده

  .های ناهمگن گشوده استی فناوری کاتالسیتترکیبات آلی، افق بسیار روشنی در چشم انداز آینده
 

  

                                                           
21 Supramolecular chemistry 
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