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چکیده
احيای آلدهيدها و کتونها به الکلهای مربوطه در حضور سدیم سيانوبورو هيدرید به عنوان عامل کاهنده و خاک تونسيل به عنوان کاتاليزور
در شرایط بدون حالل مورد بررسی قرار گرفت( Tonsil .کاتاليزور) زمان احيای هر آلدهيد و کتون را به الکلهای متناسب در مقایسه با احيای
آنها در نبود کاتاليزور کاهش داده و الکلهایی با درجه خلوص باال ایجاد میکند .واکنشهای احيا در شرایط کمتر از  51دقيقه در دمای اتاق
انجام شدند .تمام الکلهای به دست آمده از کاهش ترکيبات کربونيل مربوطه با استفاده از طيف  FT-IRو نقطه ذوب تشخيص داده شدند.
کلید واژه :سدیم سيانوبورو هيدرید ،خاک تونسيل ،کاهش ،آلدهيد ،کتون ،الکل ،شيمی سبز.
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مقدمه

رس بسيار ارزان و قابل دسترس ،معرفهای سبز و ناهمگنی

احيای گروههای عاملی یکی از واکنشهای عملی در سنتز

هستند که در واکنشهای مختلف آلی مانند تراکم بيگنلی

آلی است و طيف گستردهای از عوامل کاهش دهنده برای این

[ ،]1اکسيداسيون بایر-ویلگرکتونها [ ،]1هيدروآميناسيون

منظور معرفی شده است [ .]5در اوایل قرن بيستم ،برای کاهش

آنتی مارکونيکف [ ،]7اپوکسيداسيون آلکنها [ ،]8سنتز5و

گروههای عاملی مثل آلدهيد ،کتون و استر ،از پودرهای فلزی

2و 3و 4و-تتراهيدروکربازولها [ ،]3واکنشهایبنزیالسيون

مانند روی ،سدیم و آهن در اسيد استيک استفاده میشد.

فریدل-کرافت [ ،]51بازشدن حلقه اپوکسی توسط تيولها

بعدها ،سدیم در اتانول و همچنين هيدروکسيد سدیم و روی

[ ،]55سنتز بيس فتاليميدها [ ،]52سنتز بنزایميدازولها [،]53

در اتانول نيز استفاده شد .آمادهسازی و استفاده از  LiAlH4و

واکنش مایکلآمينها [ ]54و بسياری از واکنشهای دیگر

 NaBH4در نيمه اول قرن بيستم ایده جدیدی را در این زمينه

بکار رفته است .هدف از این کار کاهش آلدهيدها و کتون-

باز کرد .در ميان عوامل کاهش دهنده و مالیم برای گروهای

ها در حضور واکنشگر احياکننده سدیم سيانوبور هيدرید و

عاملی ،ليتيم آلومينيوم هيدرید و سدیم بورو هيدرید ،بيش-

خاک تونسيل میباشد .دستيابی به کاربرد بيشتر ،سادگی

ترین استفاده و محبوبترین واکنش دهندهها در آزمایشگاه-

کار و کاهش زمان واکنش در شرایط بدون حالل نيز از

های آلی سنتزی هستند .ليتيمآلومينيوم هيدرید قویترین عامل

اهداف این پروژه میباشد.

کاهش دهنده است که توانایی کاهش تمام گروههای آلی را
داراست .بنابراین ،استفاده از این واکنشگر برای احيای انتخابی
مولکولهای چند عاملی بسيار مشکل است .به عبارت دیگر،
سدیم بورو هيدرید یک عامل کاهشدهنده مالیم است که
ابتدا برای گروههای کاربردی در حاللهای پروتونی انتخاب
شده است NaBH3CN .در محيطهایی که  NaBH4به سرعت
هيدروليز شده و تخریب میشود ،قابل استفاده است.
 NaBH3CNیک عامل کاهشدهنده پایدار و انتخابی است
که در بسياری از سنتزهای آلی استفاده شده است [.]2
واکنشهای جامد آلی به تازگی توجه زیادی را به خود
جلب کردهاند که مزایایی همچون سادگی روش ،صرفه
جویی در انرژی ،اجتناب از پسماندهای حالل ،خطرات و
مسموميت نسبت به واکنشهای محلول به دست آورده
است [ .]3استفاده از کاتاليز ،یک ابزار اساسی برای
جلوگيری از آلودگی و کم کردن پسماند است .شيمی سبز
طراحی محصوالت شيميایی و فرآیندهایی است که مصرف

مواد و روشها
تونسيل ،خاک رس بنتونيت ارزان قيمت ،به صورت تجاری
در دسترس است .درصد ترکيبی این رس عبارت است از:
Fe2O3:5/3,

MgO:1/4,

Al2O3:3/3,

SiO2:74/1,

 H2O:3/71و CaO:4/1, K2O:1/4

تمام واکنش دهندهها و حاللها از منابع تجاری با بهترین
کيفيت خریداری شده و بدون خالصسازی بيشتر مورد
استفاده قرار گرفته اند .طيف سنجی  IRبر روی طيفسنج
 Thermo Nicolet Nexus 670 FT-IRثبت شد .تمام
راندمانها به محصوالت خالص بهدست آمده اشاره
دارند TLC .برای تعيين خلوص مواد ،محصوالت و نظارت
بر واکنش بر روی سيليکاژل  60 F254ورق آلومينيومی
استفاده شد .تمام محصوالت با مقایسه دادههای طيفی و یا
نقطه ذوب با آنهایی که در مقاالت گزارش شدهاند [-51
 ]51شناسایی شدند.

و توليد مواد خطرناک را کاهش میدهد یا از بين میبرد.

 -روش عمومی برای کاهش آلدئيدها و کتونها تحت

این مطالعه با استفاده از  ،Tonsilرس رسوبی بنتونيت ،انجام

شرایط بدون حالل

شده است که توسط گروه تحقيقاتی ما در واکنشهای

در یک هاون تميز و خشک ،مخلوطی از  5ميلیمول

مختلف شيميایی مورد استفاده قرار گرفته است [ .]4خاک

آلدهيد یا کتون و یک ميلیگرم از خاک رس تونسيل

3

خاک تونسيل به عنوان کاتاليزور ارزان ،سریع و مناسب برای...

آسياب شدند .سپس  3( NaBH3CNميلیمول 1/588 ،گرم)

در یک فاز جامد روشی است که مولکولها بر روی یک

اضافه شد و آسياب مخلوط واکنش ادامه یافت و پيشرفت

سطح جامد متصل میشوند و واکنش گام به گام در یک

واکنش توسط  (CCl4/Et2O:1/2(TLCانجام شد .در

مخلوط واکنش پيش میرود .در مقایسه با سنتز معمولی در

صورت لزوم چرخه آسياب کردن تا زمان تکميل واکنش

شيمی فاز مایع ،مزایای این روش ،جداسازی آسان محصول

انجام شد .پس از اتمام واکنش ،مخلوط با 1×3( CH2Cl2

واکنش ،زمان کوتاهتر ،ایمنی بيشتر ،مزایای اقتصادی و

ميلیليتر) شسته شده و سپس فيلتر شد .فازهای استخراجی با

تعامالت محيطی است .بررسی ادبيات نشان میدهد که

هم ترکيب شده و توسط سدیم سولفات خشک گردید.

تونسيل به عنوان یک واکنشگر ارزان قيمت و قابل دسترس

تبخير حالل تحت فشار کاهش یافته ،محصول الکلی را با

به طور گسترده در تحوالت آلی مورد استفاده قرار میگيرد

راندمان باال توليد کرد (جداول 5و.)2

[ .]54 -4بنابراین ،در ادامه استفاده از خاک رس تونسيل در
واکنشهای آلی توسط گروه تحقيقاتی ما [ ،]4قابليت

یافتهها و بحث

کاهش سيستم  NaBH3CN/Tonsilبرای کاهش گروه

سدیم سيانوبوروهيدرید روشهای مناسبی را برای کاهش

کربونيل آلدئيدها و کتونها در شرایط بدون حالل بررسی

گروههای عاملی آلی مانند گروه کربونيل در آلدئيدها و

شد .واکنشها به صورت کمی در دمای اتاق انجام شد.

کتونها توسعه داده است .به منظور دستيابی به روشهای

تمام واکنشهای بدون حالل در کمتر از  51دقيقه منجر به

سادهتر ،ارزانتر و سازگار با محيط زیست و غلبه بر معایب

تشکيل الکلهای مربوطه در راندمانهای باال گردید

سدیم سيانوبورو هيدرید در مقادیر  pHپایين ،فرآیند کاهش

(جداول 5و.)2

آلدهيدها و کتونها در فاز جامد و همچنين با استفاده از
تونسيل بهعنوان کاتاليزور بررسی گردید .عليرغم

R2

خصوصيات اسيد لوئيس و برنستد-لوری  -خاک رس مورد

O
Tonsil clay

مطالعه ،اسيدیته آن در مقایسه با اسيد سولفوریک یا

R2 solvent free, RT R1
3-15 min

OH

تریفيليک [ ]57بسيار کم است و بدون از دست دادن قدرت

R1

شکل :5احيای آلدهيدها و کتونها تحت شرایط بدون حالل

کاهش  NaBH3CNنيز همراه است .واکنشهای شيميایی

جدول  -5احيای آلدهيدها در حضور سدیم سيانوبوروهيدرید و خاک تونسيل تحت شرایط بدون حالل
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 احيای کتونها در حضور سدیم سيانوبوروهيدرید و خاک تونسيل تحت شرایط بدون حالل-2 جدول
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. از مزیت های این روش است،واکنش بدون حالل

واکنش فاز جامد با تونسيل یک روش موثر و ساده برای
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