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چکیده
الکتروسنتز به معني استفاده از جريان الکتريکي برای پیشبرد يک واكنش شیمیايي و تولید محصول آلي يا معدني ميباشد .در اين
روش با اعمال پتانسیل يا جرياني به مواد اولیه انتظار ميرود ،واكنش شیمايي همراه با اكسايش يا كاهش انجام شده و سرانجام،
محصوالت با راندمان مناسبي تولید شوند .در روشهای كالسیک سنتز ،استفاده از حرارت يا كاتالیزور عامل اصلي پیشبرد واكنش
محسوب ميشود ،اما نقطه مقابل اين روشهای كالسیک ،الکتروسنتز است كه معموالً در دمای محیط و بدون نیاز به كاتالیزور انجام
ميگردد .در اين تحقیق با توجه به مزايای الکتروسنتز و انطباق آن با شیمي سبز استفاده از ان برای تولید تركیبات آلي مورد بررسي
قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :الکتروسنتز ،اكسايش ،كاهش ،شیمي سبز
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مقدمه

جايگزين معرف های اكسنده و كاهنده ميشود اين در حالي

اولین آزمايشات گزارش شده در سنتر الکتروشیمیايي

است كه در بسیاری موارد كاتالیزورهايي كه در سنتزهای

تركیبات الي به اواسط قرن نوزدهم باز ميگردد .فارادی در

شیمیايي معمولي استفاده ميشوند خطرناک و سمي مي-

سال  1834آزمايش پیشگام را انجام داد .او مشاهده كرد

باشند .بنابراين الکتروسنتز اين امکان را ميدهد كه تركیبات

هنگامي كه محلول استات سديم الکترولیز شود اتان تولید مي

آلي بدون تولید ضايعات و مواد آلوده كننده محیط زيست

شود و در نتیجه اولین واكنش الکترو سنتز آلي انجام

تولید شوند .بسیاری از موادی كه به وسیله روشهای

شد(شکل.]1[)1

شیمیايي تحت شرايط بسیار مشکل و با طي مراحل زيادی
تولید ميشوند با استفاده از روشهای الکتروشیمیايي به
شکل -1واكنش فارادی

راحتي تولید مي گردند .شرايط واكنش با اصالح سطح الکترود

اين واكنش بعداً توسط كولب مورد بررسي قرار گرفت كه در

يا تغییر الکترود قابل تغییر است .اين بدان معناست كه مي

سالهای  ،1854-1849سنتز آلکانهای ديمريک را با استفاده

توان مسیر واكنش و بازده واكنش را تغییر داد .راندمان انرژی

از اسید كربوكسیالت آلي به عنوان مواد اولیه مورد تفسیر قرار

باالست و محصوالت تولید شده اغلب خالصتر از روشهای

داد(شکل .]2[) 2

شیمیايي هستند .الکترودها به عنوان كاتالیزورهای هتروژن
بعد از واكنش به راحتي از محیط واكنش جدا ميشوند.
شکل -2واكنش كولب

مقیاس واكنش به راحتي قابل كنترل است .البته استفاده از

اين واكنش در حال حاضر واكنش كولب نامیده ميشود .اين

روشهای الکتروسنتز معايبي هم داشته است كه با پیشرفت

واكنش در مقیاس صنعتي تا اواسط دهه  1980در كشورهايي

الکتروسنتز بسیاری از اين مشکالت با تمهیدات ويژه ای كه

مانند شوروی سابق ،ژاپن ،هند و غرب آلمان مورد استفاده

در نظر گرفته شده است به طور كامل حذف شده اند مانند:

قرار گرفت .در يکي ديگر از رويدادهای مهم تاريخي در سال

نیاز به سل الکترولیز ،سرعت كمتر واكنش به علت غیر همگن

 ،1890هابر به صورت انتخابي فنیل هیدروكسیالمین و

بودن فرايندها ،نیاز به الکترولیت حامل در محیط واكنش،

آنیلین را از كاهش الکترولیتي نیتروبنزن تهیه كرد و تأثیر

مشکالت مربوط به بازيابي الکترولیت و لزوم استفاده از سل

استفاده از مقادير مختلف پتانسیل را بر تركیب محصول

های تقسیم شده با جداكننده كه منجر به مقاومت انتقال بار

بررسي كرد .او نتیجه گرفت كه ماهیت محصول ،تابع پتانسیل

باالتر مي شوند[.]5-15

اعمال شده به الکترود كار ميباشد[ .]3بیزر در طول سال های
 1960-1970از فرايند الکترو هیدروديمريزاسیون

اصول اساسی الکتروسنتز آلی

آكريلونیتريل برای تولید الیاف نايلون استفاده كرد[ .]4اين

در طول يک واكنش الکتروشیمیايي آلي ،مولکول های آلي در

اولین واكنش الکترو سنتز تجاری بود كه شركت های بسیاری

يک فرايند ناهمگن به وسیله حذف يا افزايش الکترون فعال

از ان استفاده كردند.

مي شوند .انرژی الکترون به مقدار دلخواه مي تواند توسط

الکتروسنتز دارای مزيت های زيادی است كه مي توان به موارد

منبع تغذيه تنظیم شود .افزايش يک الکترون از الکترود كاتد

زير اشاره كرد :گزينش پذيری واكنش مي تواند به وسیلهی

به پايین ترين اوربیتال مولکولي اشغال نشده را كاهش مي

میزان پتانسیل اعمال شده و دانسیته جريان كنترل شود.

گويند .فرايند معکوس اكسايش نامیده مي شود كه در الکترود

واكنشهای الکتروشیمیايي تحت شرايط ماليم نظیر دمای

آند اتفاق افتاده و يک الکترون از باالترين اوربیتال مولکولي

اتاق ،فشار اتمسفر انجام ميشود .روشي سازگار با محیط

اشغال شده جدا مي شود.

زيست است چنانکه فرآيند انتقال الکترون در سطح الکترود
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واكنشهای الکتروشیمیايي تركیبات آلي به طور نوعي

با راديکال آنیون ميشود و يک فرآيند شیمیايي كه در محلول

تركیبي از دو اتفاق اساسي هستند .يک واكنش انتقال الکترون

اتفاق مي افتد )شکل .(3اين فرآيندها مي توانند تکرار يا

ناهمگن با مولکول ها كه در سطح الکترود اتفاق افتاده و منجر

تركیب شوند كه مکانیسمهای مختلف از جمله CE ،ECE

به تشکیل حد واسطهای واكنش پذير مانند راديکال كاتیون

 EC،و  EEرا حاصل مي كنند.

شکل  -3حدواسط های تولید شده الکتروشیمیايي و واكنشهای شیمیايي متناظر بعدی
در فرايند الکتروسنتز آلي يک مطالعه مقدماتي و اولیه

آلي استفاده ميشوند .انتقال الکترون در واكنشهای

الکتروتجزيهای از آنالیت های مورد نظر مي تواند به آساني

الکتروشیمیايي ميتواند واكنش پذيری گروههای عاملي را

توسط روشهای كولومتری و ولتامتری چرخهای انجام

معکوس كند :هنگام اكسیداسیون ،تركیبات غني از الکترون

شود[ .]16از اين مطالعات به آساني ميتوان پیش بیني كرد

به كمبود الکترون و هسته دوستها به الکترون دوست تبديل

كه كدام گروههای عاملي ممکن است اكسايش يا كاهش يابند.

ميشوند .به طور مشابه در واكنشهای كاهش ،مراكز كمبود

برای پیشنهاد يک مکانیسم واكنش اكسايش و كاهش،

الکترون به مركز واكنش پذير هسته دوست تبديل مي

مطالعات پیچیدهتری بايد انجام شوند كه از تکنیکهای تجزيه

شوند].[17-23

ای استفاده كرده ،كه به طور عمومي در زمینه شیمي فیزيک
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روش های تجربی در الکتروسنتز آلی

جداكننده ها به طور ايدهآل بايد برای نگهداشتن رسانايي در

در اين قسمت خالصهای از بخشهای تجربي الکتروسنتز

سطح باال ،يون ها را انتقال دهند و هنگامي كه جريان باال بین

مطرح خواهد شد .يک واكنش الکتروسنتزی نوعي به دو

الکترودها برقرار است ولتاژ كاری كمي را انتقال دهند .به

الکترود (كاتد و آند) در تماس با يک محلول دارای الکترولیت

عالوه ،جداكننده بايد در شرايط الکترولیز پايدار باشد و

نیاز دارد .يک الکترولیت در واقع نمکي است كه يونها را

همچنین از نظر شیمیايي با مواد شیمیايي داخل واكنش و

فراهم ميكند تا رسانايي محلول را افزايش دهد .كاتد به قطب

حالل واكنش سازگار باشد .در مقیاس آزمايشگاهي ساده ترين

منفي يک منبع تغذيه جريان مستقیم و آند به قطب مثبت

در بعضي از موارد برای جلوگیری از اينکه واكنش های در

متصل ميشود .يک يا تعداد بیشتری از الکترون ها از تركیباتي

حال انجام در يک الکترود مزاحم واكنش ها در الکترود ديگر

كه به راحتي اكسید مي شوند خارج شده ،از آند به وسیلهی

شوند ضروری است كه الکترود ها در بخش های جدا از هم

يک سیم به منبع تغذيه و سپس به كاتد مي رسند .در كاتد

قرار گیرند .اين جدا كردن مي تواند توسط جداكننده مناسب

در يک واكنش الکتروشیمیايي ديگر ،الکترون ها به تركیبي

از قبیل مواد متخلخل مانند سرامیک يا غشای مبادله كاتیوني

منتقل مي شوند كه راحت تر دچار كاهش مي شود .الکترودی

مانند نافیون به كار رود .جداكننده ها ،جداكننده های H-

كه واكنش های مورد نظر در سطح آن انجام مي شوند الکترود

 cellهستند )شکل]3,16,17[ (4

كار نامیده مي شود.

شکل  -4الف) شماتیکي از يه سیستم جريان ثابت با يک سل تقسیم نشده دو الکترودی ب) يک سیستم تقسیم شده سل الکترودی تحت پتانسیل ثابت

مواردی وجود دارند كه برای كنترل گزينش پذيری و واكنش

نامیده ميشوند و واكنش ميتواند به طور گزينشي پیش رود.

يک گروه عاملي ،پتانسیل الکترود كار بايد تنظیم شود .اين

اين قابلیت توسط سیستم سه الکترودی بدست مي آيد كه

موضوع ميتواند توسط كنترل پتانسیل الکترود كار محقق

دراينجا جريان تنها بین الکترود كار و الکترود كمکي برقرار

شود چرا كه پتانسیل الکترود مرجع مانند الکترود نقره اشباع

ميشود .در بیشتر موارد ،الکترود كمکي برای ايجاد يک مدار

ثابت ميباشد .چنین فرايندهای الکترولیز تحت پتانسیل

كامل الکتريکي استفاده ميشود اما در ادامه خواهیم ديد كه
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اين واكنش ها مي توانند برای بدست آوردن الکترولیز زوجي

شده به تنظیمات بیشتر نیاز است و باعث شده است تا اين

مفید باشند .روش پتانسیل ثابت برای مقیاس آزمايشگاهي

روش مانند روشهای جريان ثابت معمول نباشند.

ضروری است چراكه قیمت نسبتاً ارزاني دارد .با وجود اين
برای فرايندهای در مقیاس صنعتي ،عملي نیست چون هزينه

سلهای الکتروشیمیایی در جریان ثابت

های استفاده از اين روش در مقادير جريان های باال زياد است.

در واكنشهای جريان ثابت ،جريان در سل الکتروشیمیايي در

در اين موارد جريان ثابت بهترين انتخاب مي باشد .اين روش

حالت ثابت نگه داشته ميشود ،در حالي كه به پتانسیل

تنها به سیستم دو الکترودی احتیاج دارد و جريان الکتريکي

ال برای يک واكنش
الکترود اجازه تغییر داده ميشود؛ مث ً

بین دو سل توسط منبع تغذيه  DCكنترل مي شود كه بسیار

كاتدی ،در ابتدا جريان برای واكنش تنظیم ميشود .پتانسیل

ارزانتر از پتانسیل ثابت با جريان باال مي باشد .در اينجا

كاتدی افزايش مييابد تا به پتانسیل كاهشي گونهای كه

پتانسیل الکترودها در پاسخ به واكنش هايي كه روی آنها انجام

راحتتر احیاء ميشود ،برسد .بعد از مصرف گونه اول در سطح

مي شود تغییر مي كند .در اوايل واكنش ،فرايندهای جريان

الکترود ،سپس پتانسیل الکترود افزايش مييابد تا اين كه به

ثابت و پتانسیل ثابت واكنش های يکساني را ايجاد مي كنند.

پتانسیل احیايي گونهی بعدی برسد .در ادامه ،پتانسیل

با وجود اين ،در مراحل پاياني واكنش ،فرايندهای پتانسیل

الکترود تا مصرف گونه دوم در همین پتانسیل تقريباً ثابت

ثابت گزينش پذيرتر هستند چرا كه در روش جريان ثابت

ميماند و همین روند تکرار ميشود ،تا اين كه پتانسیل ،به

پتانسیل الکترودها تثبیت نمي شود.

پتانسیل كاهش حالل برسد يا جريان قطع شود .همانند
همین تغییرات در يک واكنش اكسايشي اتفاق ميافتد .برتری

سلهای الکتروشیمیایی در پتانسیل کنترل شده

روش جريان ثابت به پتانسیل ثابت اين است كه سیستم به

در طي واكنشهای پتانسیل كنترل شده ،پتانسیل الکترود كار

سادگي تنظیم ميشود و تنها از دو الکترود برای اعمال جريان

نسبت به يک مرجع ثابت نگه داشته ميشود و از آنجايي كه

ثابت به سیستم استفاده ميگردد .مقدار الکتريسیته و زمان

گونههای فعال در سطح الکترود ،پتانسیلي كمتر يا برابر با

مورد نیاز به راحتي با روابط زير محاسبه ميشود.

مقدار تنظیم شده دارند ،اين دسته از واكنشها دارای

× واكنشگر 𝑙𝑜𝑚 = )𝑐(مقدار بار عبوری
𝐶

گزينشپذيری بااليي ميباشند .هنگامي كه غلظت مواد اولیه

𝐹

)𝐹(  (𝑚𝑜𝑙) × 96485تعداد معادل الکترون

كاهش مييابد ،جريان نیز كاهش مييابد .به اين دلیل يک
واكنش در پتانسیل كنترل شده ميتواند برای كامل شدن

)𝑐𝑒𝑠(𝑡 × )𝐴(𝐼 = )𝑐(مقدار بار عبوری

وقتگیر باشد.

آمپر A :و عدد فارادی F :و كولنC :

n=∫Idt/ZF
جريان عبوری ،I،بر طبق قانون الکترولیز فارادی به مقدار ماده

به هر حال تمام واكنشهای الکترولیز كه در آنها از جريان
ثابت استفاده ميشود ،اين مشکل را دارند كه انتخاب

وارد واكنش شده ( ،n،)molمربوط ميباشد.

واكنشگر براساس تغییر پتانسیل حاصل از يک گونه به گونه

 tزمان الکترولیز z ،تعداد الکترون منتقل شده و  ،Fثابت

ديگر ميباشد و اين جابهجايي پتانسیل از يک گونه به گونه

فاراده (  )96485 C/molميباشد.

ديگر سبب كاهش گزينشپذيری واكنش و حتي كامل نشدن

برای ثابت نگه داشتن پتانسیل الکترودكار برای يک واكنش،

واكنش الکترولیز در بعضي از موارد ميشود ولي اين عدم

يک الکترود سوم مرجع و يک كنترل كننده پتانسیل ثابت

گزينش پذيری در خیلي از موارد يک مشکل نیست.

مورد نیاز است .به همین دلیل در واكنشهای پتانسیل كنترل

الکتروسنتز و شیمی سبز
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الکتروشیمي برای توسعه روشها و فرآيندهايي جديد استفاده

روشهای شیمیايي و زيستي دشوار و خطرناک بوده يا نیاز به

ميشود كه بر بهبود كیفیت محیط زيست متمركز شده است.

فرايندهای گران قیمت دارند[.]29-31

روشهای مختلفي وجود دارد كه در آن الکتروشیمي مي تواند

سه موضوع اول به طور كامل به فرضیات شیمي سبز مربوط

به حفظ محیط زيست كمک كند:

ميشوند[ .]32,33در اينجا هدف طراحي فرآيندهای

الف) تولید انرژی پايدار :تحقیقات بسیاری كه بر روی توسعه

شیمیايي است كه استفاده يا تشکیل مواد خطرناک را كاهش

سلهای خورشیدی ،پیلهای سوختي و سیستمهای ذخیره

داده يا حذف ميكنند .بنابراين برای اينکه يک واكنش

سازی انرژی (باتریها) تمركز كردهاند [.]26,27

شیمیايي (فرآيند) به طور كامل سبز باشد الکترسیته به كار

ب) الکتروسنتز محصوالت شیمیايي :الکترونها واكنشگرهای

رفته در آن بايد از يک منبع پايدار و سازگار با محیط زيست

پاكي هستند كه در واكنشهای اكسید و احیا ميتوانند

تأمین شود .الکتريسیتهی تولیدی امروزه در سرتاسر جهان از

استفاده شوند[.]28

سوختن تركیبات بر پايه كربن از قبیل گاز طبیعي ،سوخت

ج) كنترل در لحظه فرآيند الکتروشیمیايي :الکتروشیمي

ديزلي ،يا زغال سنگ بدست ميآيد .تکنولوژیهای جايگزين

برخالف روشهای سنتي آنالیز ميتواند يک بازخورد مناسب

مانند باد ،انرژی هسته ای و خورشیدی در حال توسعه هستند

از شیمي آنچه در حین يک فرايند در حال اتفاق افتادن است

(شکل .]34,35[ )5

فراهم كند و خطاها و هزينهها را كاهش دهد.
د) حذف آلوده كننده ها :فرايندی به نام خاكسترسازی
الکتريکي اين امکان را برای حذف آلوده كنندههايي به وجود
ميآورد كه از بین بردن آنها از طريق راههای ديگر از جمله

شکل - 5مقايسه روشهای حاضر و پیشرو برای بدست آوردن الکتريسیته

شکل 6به خوبي نشان مي دهد كه چگونه الکتروسنتز آلي

الف) هنگامي كه حاللهای سبز از قبیل مايعات يوني و

حداقل به  9فرض از  12فرض شیمي سبز پايبند ميباشد:

میکروامولسیونها در الکتروسنتز استفاده ميشود روش بیشتر
با اكولوژی و محیط زيست سازگار ميشود.
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شکل - 6الکتروسنتز آلي و ارتباط مستقیم آن با شیمي سبز

ب) استفاده از حدواسطها يک قابلیت مهم را برای ايجاد

ج) مشاهده در لحظه به آساني ميتواند حاصل گردد چرا كه

فرايندهای سنتزی كاتالیستي با مصرف انرژی و ضايعات

امکان تركیب روشهای كنترل الکتروشیمیايي در حین

شیمیايي كمتر فراهم ميكند.

فرآيند الکترولیز وجود دارد.

پ) انجام واكنش به طور مستقیم ،غیر مستقیم و الکترولیز

چ) افزايش در ايمني و كاهش احتمال حادثه با تولید در محل

زوجي ميتوانند به طور قابل مالحظهای اقتصاد اتمي را بهبود

و بازيابي گونههای واكنشپذير و واكنشگرهای سمي

دهند.

خطرناک ،حاصل ميشود.

ت) استفاده از مواد اولیه تجديدپذير به طور كامل با فلسفه

ه) محصول اضافه و زائد تولید نميشود .چرا كه واكنشگرها به

شیمي سبز سازگار است.

طور استوكیومتری در سل الکتروشیمیايي تولید ميشوند.

ث) از جنبه انرژی اين فرآيندها به طور مثبتي با اصول شیمي
سبز سازگاری دارند چرا كه فرآيندها در دمای اتاق انجام مي
شوند و الکترونها حاملهای بار در اين تبديالت هستند.
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مثالهایی از روشهای الکتروسنتز آلی سبز

مفید محسوب ميشوند اما اين امکان وجود دارد كه واكنش

از تعداد زياد واكنشهای الکتروشیمیايي شناخته شده واكنش

انجام شده در الکترود كمکي برای سنتز محصوالت مورد نظر

های الکتروشیمیايي زوجي ،الکتروكاتالیستي ،واكنش های

استفاده شود .در يک مورد ايده آل ،بازده تركیبي باالتر از

انجام شده در مايعات يوني ،واكنش هايي كه واكنشگر از طريق

 200درصد بدست ميآيد (شکل  .)7بنابراين هنگامي كه يک

الکتروشیمیايي تولید مي شود ،واكنش های الکتروشیمیايي

مول الکترون در طول سل الکتروشیمیايي حركت ميكند و

كه از طريق مواد اولیه تجديد پذير انجام مي شوند ،الکتروسنتز

در سطح هر دو الکترود واكنشهای شیمیايي مفید انجام مي-

در امولسیون های میکرو و نانو مورد بررسي قرار خواهند

شود ،بازده كلي ،مجموع بازده دو واكنش ذكر شده ميباشد.

گرفت چرا كه مثالهای واضحي از شیمي سبز هستند .به اين

انواع مختلفي از واكنشهای زوجي وجود دارند كه اين

معني كه اين واكنشها شیمي آلي سبز را نشان ميدهند كه

واكنشها در منابع واكنشگرها و محصوالت بدست آمده تفاوت

از الکترون به عنوان واكنشگر استفاده ميكنند.

دارند .اصطالحات موازی ،همگرا واگرا و خطي اشاره به انواع
واكنشهای الکتروشیمیايي زوجي دارد]. [36

شکل-7فرآيند كلي در واكنشهای الکتروشیمیايي زوجي

واکنشهای الکتروشیمیایی زوجی

موازی

هنگامي كه يک واكنش الکتروشمیايي در الکترود كار انجام

فرآيندهای الکتروشیمیايي موازی از مواد اولیه متفاوتي

ميشود يک واكنش الکتروشیمیايي ديگر به طور هم زمان در

استفاده ميكنند كه هر كدام در يک الکترود واكنش داده و

الکترود كمکي انجام ميشود .اين موضوع اين فرصت را به

محصوالت متفاوتي را به وجود مي آورند كه در طول الکترولیز

وجود ميآورد كه انرژی و زمان را با زوج كردن اين دو واكنش

بین آنها برهمکنش شیمیايي وجود ندارد .يک مثال از اين

كاهش دهیم به اين صورت كه تركیبات تشکیل شده در هر

روش ،تولید همزمان فتالید از فتالیک اسید دی متیل استر و

دو الکترود مفید و با ارزش هستند و هر دو الکترود به عنوان

دی متیل استال از  -tبوتیل -بنز آلدهید بدست آمده از

الکترود كار در نظر گرفته ميشوند .در بیشتر موارد ،تنها

الکترولیز  - tبوتیل تولوئن در يک سل تقسیم نشده مي

واكنشهای الکتروشیمیايي كه در الکترود كار اتفاق ميافتند

باشد] .[37⸴38اين فرايند جهاني برای تولید سالیانه چهار
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هزار تن از  - tبوتیل دی متیل آلدهید دی متیل استات

آند برای تولید دی متیل استال مصرف ميشود .به عالوه،

استفاده ميشود .در اين واكنش متانول هم به عنوان حالل و

پروتونهای تولید شده در آند در كاتد مصرف ميشوند .در

هم به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار ميگیرد .عالوه بر

اين فرايند ابتکاری اقتصاد اتمي كل  100درصد ميباشد

اين ،متانول در واكنش كاهش دی استر در كاتد تولید شده و

(شکل.)8

همچنین بوسیله  - tبوتیل بنز آلدهید تولید شده در

شکل -8لکتروسنتز زوجي موازی فتالید و دی متیل استال با استفاده از -tبوتیل بنزالدهید به عنوان ماده اولیه

همگرا

و يک منبع از يون سیانید انجام ميشود اين فرآيند خطرناک

واكنشهای زوجي همگرا شامل دو ماده ميشوند كه اين مواد

بوده و سازگار با محیط زيست نميباشد .اين فرآيند مي تواند

متحمل واكنشهای اكسايش و كاهش شده و محصول نهايي

توسط روش الکتروشیمیايي زيست سازگار ،جايگزين شود كه

از واكنش اين محصوالت اولیه تشکیل ميشود .يک مثال از

از دی اكسید كربن و استونیتريل به عنوان مواد اولیه استفاده

اين نوع واكنشها ،الکتروسنتز سیانواستیک اسید ميباشد.

ميكند (شکل.]39-41[)9

روش سنتز سنتي به وسیله مخلوط كردن كلرواستیک اسید

شکل -9الکتروسنتز همگرای زوجي سیانواستیک اسید
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واگرا

بنابراين ماده يکسان (گلوكز) به وسیلهی واكنشگرهای تولید

واكنشهای الکتروشیمیايي زوجي واگرا واكنشهايي هستند

شده در الکترودها تبديل به دو محصول متفاوت مي-

كه در آنها دو محصول متفاوت از يک ماده يکسان به وسیله-

شود[ .]22,23اين فرآيند در مقیاس صنعتي استفاده ميشود.

ی واكنشهای شیمیايي متفاوت بدست ميآيد .برای مثال،

ذخیره ی انرژی و استفاده از مواد اولیه تجديدپذير به وضوح

اكسايش گلوكز به گلوتانات به وسیله كاهش گلوكز به

چندين اصل شیمي سبز را در بر ميگیرد(شکل])10
[42⸴43

سوربیتول انجام ميشود.

شکل  -10الکتروسنتز واگرای زوجي سوربیتال و گلوتامیک اسید با استفاده از گلوكز به عنوان ماده اولیه

خطی

اين نوع از واكنشها برای تبديل دی بوتیل –  - Nهیدروكسي

واكنشهای الکتروشیمیايي زوجي خطي طوری طراحي مي-

آمین به  - tبوتیلیدن بوتیل آمین  - Nاكسید به دلیل امکان

شوند كه يک ماده را تبديل به يک محصول كنند در يک

تشکیل هیدروژن پراكسید به عنوان يک اكسید كننده از

سیستمي كه واكنشهای انجام شده در كاتد و آند متفاوت

كاهش كاتدی دی اكسیژن استفاده شدهاند .هیدروژن
2-

هستند .اگر بازده واكنشهای انجام شده در هر الکترود 100

پراكسید با كاتالیست اكسايش و كاهشي (  ) WO4واكنش
2-

درصد باشند بازده محصوالت الکتروشیمیايي تولید شده 200

ميدهد تا )  ( WO5را به وجود آورد كه ماده مورد نظر را

درصد ميباشد .به ازای هر مول از الکترونهايي كه در سل

 - Nاكسید ميكند .اين ماده هممچنین به وسیلهی برم تولید

الکتروشیمايي حركت ميكنند يک مول محصول در هر

شده در آند به طور همزمان اكسید ميشود .در مثال حاضر،

الکترود تولید مي شود.

يک بازدهی الکتروشیمیايي باالتر از  180برای اين فرايند
بدست ميآيد(شکل. [44])11
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شکل -11الکتروسنتز زوجي خطي  -Nبوتیلیدن بوتیل آمین -Nاكسید

به طور خالصه ،روشهای زوجي ،روشهای الکتروشیمايي

مقادير استوكیومتری خطرناک يا سمي هستند.

سازگار با محیط زيست را فراهم ميكنند .اين واكنشها نه

تحقیقات زيادی روی توسعه روش های الکتروكاتالیستي

تنها از تشکیل ضايعات سمي جلوگیری ميكنند بلکه

با در نظر گرفتن جنبه زيست محیطي تمركز كردهاند.

همچنین به ما اجازه ميدهند كه به طور موثرتری از جريان

اين كاتالیست های اكسايش و كاهشي به عنوان حامل

الکتريکي استفاده كنیم هنگامي كه شبه واكنشها در هر دو

های الکترون يا حد واسط ها استفاده مي شوند .برای

الکترود برای بدست آوردن يک خروجي ويژه مورد استفاده

مفید بودن در الکتروكاتالیست غیر مستقیم ،حدواسط ها

قرار ميگیرند .هزينههای انرژی كاهش مي يابند و اقتصاد

بايد ويژگي های معیني را دارا باشند :قابلیت بازيابي،

اتمي باال بدست ميآيد].]45⸲46

پايداری خوب در هر دو حالت اكسیداسیون ،انتقال
الکترون آسان از الکترود به حد واسط ها ،انتقال الکترون

واکنش های الکتروکاتالیستی

راحت از حد واسط به واكنش دهنده و از محصوالت به

يک واكنش اكسايش و كاهش شیمیايي مي تواند به يکي از

آساني جدا شوند .

سه روش زير صورت گیرد:

يک خاصیت ذاتي الکتروشیمي اين است كه شروع يک فرايند

 -1اكسايش سنتي همگن كه در آن واكنش گرها به مقدار

اكسايش و كاهشي شامل يک مرحله ی ناهمگن مي باشد كه

استوكیومتری استفاده مي شوند .اين موضوع باعث

در آن انتقال الکترون در يک سطح الکترود رخ مي دهد .در

تشکیل مقدار زيادی از فرم كاهش يافته اكسید كننده

بسیاری از فرايندهای الکتروشیمیايي اين مرحله به اعمال يک

مي شود كه يک نمک فلزی سمي بوده و به فرايندهای

ولتاژ باال برای بدست آوردن چگالي جريان معقول احتیاج دارد

نگهداری بعدی نیاز دارد) شکل .(12A

تا واكنش الکتروشیمیايي با سرعت معقول بدست آيد .به طور

 -2الکترولیز مستقیم :هنگامي كه يک ماده الکترواكتیو

معکوس ،الکتروكاتالیست ها به كاربر اين امکان را مي دهند

بوسیله ی الکترولیز مستقیم واكنش مي دهد  ،الکترود

كه پتانسیل مورد نیاز برای واكنش را به طور قابل مالحظه

گونه های اكسايش و كاهشي را جايگزين ميكند.

كاهش دهد .واكنش های انجام شده به اين شیوه مي توانند

الکترولیز در سطح يک الکترود در فرآيند انتقال الکترون

به كاهش قابل مالحظهای در انرژی مصرفي منجر شوند كه

ناهمگن اتفاق مي افتد (شکل.)12 B

اين موضوع يک جنبه اساسي در فلسفه شیمي سبز محسوب
های

ميشود .شکل ( )12Cنشان مي دهد كه يک واكنش

الکتروكاتالیستي(شکل ]47⸴48[12Cدر مواقعي كه

الکتروكاتالیستي يا الکترولیز غیر مستقیم يک مرحلهی

الکترولیز مستقیم نميتواند بازده يا گزينش پذيری مورد

الکتروشیمیايي كه در آن حد واسط تولید مي شود را با يک

نظر را ارائه دهد ،با يک فرآيند غیر مستقیم جايگزين مي

واكنش اكسايش و كاهش همگن تركیب مي كند كه اين

شود كه يک كاتالیزور ردوكس در محل تولید ميشود.

واكنش شامل فرم فعال حدواسط و ماده مورد نظر مي باشد

كاتالیست در سطح الکترود دوباره تولید ميشود و تنها

كه اين واكنش منجر به تولید محصول مورد نظر مي شود.

مقدار كمي از واكنشگرهای اكسايش و كاهشي استفاده

 (Aروش های هموژن معمول (كه با يک واكنش اكسايش

مي شوند .در اين روش ،اين امکان وجود دارد كه از

نشان داده شده است)

واكنشگرهای اكسايش و كاهشي استفاده كنیم كه در

 (Bالکترولیز مستقیم ،واكنش هتروژن

 -3الکترولیز

غیر

مستقیم

يا

واكنش

 (Cفرايند الکتروكاتالیتیکي غیر مستقیم ،هتروژن -هموژن
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شکل  -12روش های متنوع برای فرايندهای اكسايش و كاهشي در واكنش های سنتزی

واکنش در مایعات یونی

مايعات يوني همان طور كه از نامشان برميآيد ،نمک هايي

يکي از توسعه های اخیر در شیمي كه مي تواند موجب

هستند كه در دمای محیط به صورت مايع وجود دارند .در

پیشرفت در سنتز الکتروشیمیايي شود استفاده از حالل های

نتیجه خواص فیزيکي و شیمیايي آنها كامال متفاوت نسبت

زيست سازگار و قابل بازيافت مي باشد .يکي از اين موارد حالل

به محلول هايي است كه دارای يونهای حل شده هستند.

يوني قابل استفاده در دمای محیط مي باشند].]49⸴50

ساختار تعدادی از اين تركیبات در شکل  13اورده شده است.
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شکل  -13ساختار تعدادی از مايعات يوني كه در الکتروشیمي استفاده مي شوند

مايعات يوني خواصي دارند كه به ويژه برای استفاده در

يوني باال ،عدم فراريت و اشتعالپذيری كم ،بازيابي موثر ،دامنه

الکتروشیمي جالب هستند .از ان جمله مي توان به رسانايي

وسیع پتانسیل اشاره كرد جدول 1

.
جدول  -1ويژگيهای اصلي اين مايعات را خالصه كرده است.
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جدول  2تعدادی از مايعات يوني كه در الکتروسنتز استفاده

الکترولیز ميتواند منجر به تولید دامنهی وسیعي از حد واسط

شده اند را نشان مي دهد ].]51-55

ها شود كه در واكنش های سنتزی مورد استفاده قرار گیرند.

واکنشها با استفاده از واکنشگرهای تولید شده

در حالي كه در روش سنتي در دسترس نیستند.

الکتروشیمیایی

جدول  -2مثال هايي از مايعات يوني استفاده شده در واكنش های الکتروسنتز

برخي از اين گونه ها نیمه عمر بسیار پايیني دارند و غالباً در

] .]58اين يون مي تواند به عنوان يک هسته دوست ،يک

سطح مشترک الکترود و محلول فوراً وارد واكنش های

عامل كاهنده يا يک باز عمل كند .خاصیت هسته دوستي آن

شیمیايي مي شوند .يک دامنهی وسیع از حد واسطهای تولید

به خوبي هنگامي كه در حضور دی اكسید كربن منجر به

شده الکتروشیمیايي گزارش شدهاند اما به دلیل محدوديت در

تشکیل پروكسودی كربنات مشاهده مي شود .اين شکل فعال

اينجا تنها تولید سوپر اكسید ،حد واسطها دارای ،S2+استفاده

سازی دی اكسید كربن به دلیل استفاده از يک گاز گلخانه ای

از يون هالونیوم ( )x+به عنوان اكسید كننده در سنتز⸲

به عنوان منبع كربن جالب است شکل .14

اسیدهای  ،بازها توضیح داده خواهند شد].]56⸴57

شکل  -14تولید الکتروشیمیايي يون سوپراكسید و واكنش با دی اكسید

تولید الکتروشیمایی سوپر اکسید

كربن

يون سوپر اكسید مي تواند توسط كاهش الکتروشیمیايي دی
اكسیژن تولید شود كه يک واكنشگر سنتزی مفید مي باشد
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تولید حد واسط ها دارای S2+

واكنشهای جانشیني آلکیل هالیدها يا واكنشهای افزايشي

اين گونههای سنتزی مفید و ناپايدار گوگردی مي توانند به

مايکل شركت كنند.

وسیله ی اكسايش و كاهش گوگرد عنصری تولید شوند.

يک مثال جالب و ويژه سنتز تیوفنها مي باشد كه از واكنش
2-

كاهش الکتروشیمیايي سولفور گونههای هسته دوست شبیه

بین الکن های مزدوج يا آلکینها و آنیون  S4حاصل مي

آنیونهای پلي سولفید S42-را تولید مي كند كه ميتوانند در

شوند] ]59شکل .15

شکل  -15تولید الکتروشیمیايي آنیونهای پلي سولفید S42-و واكنش آن ها با آلکن ها و آلکین های مزدوج

استفاده از یون هالونیوم ( )x+به عنوان اکسید کننده در سنتز
گونه های سنتزی مفید كلرونیوم ( ]60])Cl+اتم كلر()Cl.

با بار مثبت مي توانند در هالوژن دار كردن ،اكسیداسیون مواد

] ]61برومونیوم ( ]62[)Br+و يدونیوم ( ]63] )I+مي توانند

اولیه شركت كرده و سپس يک چرخه الکتروكاتالیستي دوباره

در آند يک سل الکتروشیمیايي از آنیون های متناظر به عنوان

اكسید شوند شکل .16

مواد اولیه سنتز شوند .اين راديکال های آزاد يا حد واسط های

شکل  -16تولید آندی يون های هیدرونیم

اين گونه ها گزينش پذير و اكسید كننده های نرم هستند و

هالوژونیوم به دست آيد .چنانکه با تولید الکتروشیمیايي

تولید الکتروشیمايي آن ها به شخص اين اجازه را مي دهد كه

برومونیوم⸲ هیسپانولول (كه يک محصول طبیعي با حلقه

مقدار اكسیدانت استفاده شده در واكنش را كنترل كند .تبديل

فوراني است) به مشتقات -5⸲2ديالکوكسي-5⸲2دی

فوران ها به  2و  5دی متوكسي 2 ،و  5دی هیدروفوران مي

هیدروفوران تبديل مي شود شکل.17

تواند توسط خواص اكسید كنندگي اين واكنشگرهای
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شکل  -17تولید مشتقات -5⸲2ديالکوكسي-5⸲2دی هیدروفوران از هیسپانولول با تولید الکتروشیمیايي برومونیوم

اسیدهای تولید شده الکتروشیمیایی
در بیشتر واكنش های الکترولیز يک محیط اسیدی در اطراف

مي تواند توسط  LiClO4/CH2Cl2حاصل شود] .[64در

الکترود آند به دلیل اكسیداسیون آب يا مقادير ناچیز آن در

اينجا سیستم فلزی روی سطح كاتد به صورت الکتروشیمیايي

حالل به وجود مي آيد.

رسوب مي كند و در غیاب منبعي از پروتون ها فلز نمي تواند

الکتروشیمسیت های آلي به خوبي از اين موضوع استفاده

واكنش نشان دهد ،يون های پركلرات به توده محلول نفوذ مي

كرده اند چرا كه اسید تولید شده الکتروشیمیايي مي توانند

كنند .در آند پروتون از اكسیداسیون مقادير ناچیز آب بدست

واكنش های در حال انجام نزديک الکترود را كاتالیست كند.

ميايد شکل . 18هر دو يون پركلريک اسید را تولید مي كنند

اين اتفاق عامل دار شدن كاتالیست شده با اسید سنتزشدهی

كه به طور كامل تفکیک مي شود كه به دلیل غلظت پايین

الکتروشیمیايي نام دارد.

آن در سل الکترولیتي مي باشد .اسیدهای سنتز شده

اسید تولید شده به الکترولیت حامل و حالل استفاده شده در

الکتروشیمیايي كاتالیست های آلي برای تبديل اپوكسیدها به

حین الکترولیز بستگي دارد .يکي از اسیدی ترين سیستم ها

كتونها و استونیدها هستند.

شکل  -18تولید الکتروشیمیايي يک اسید

بازهای سنتزی شده الکتروشیمیایی
كاهش كاتدی تركیبات آلي كه در ساختارشان پروتون های

پروتون های اسیديشان بازها را تولید مي كنند پروباز نامیده

اسیدی دارند ،هیدروژن ،آنیونها يا راديکال آنیونها را تشکیل

مي شوند و بازهای تولید شده به اين روش بازهای سنتز شده

مي دهند .اين حد واسطها مي توانند به عنوان باز ،عوامل

الکتروشیمايي نامیده مي شوند .شکل ]23⸴65[19

كاهنده يا هسته دوست عمل كنند .تركیباتي كه با كاهش
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شکل -19سنتز الکتروشیمیايي يک باز

بازهای سنتزی شده الکتروشیمیايي ها مي توانند به صورت

به عالوه كنترل مقدار باری كه از محلول عبور مي كند امکان

در محل در حالل های بدون پروتون تولید شوند .به اين شیوه

كنترل مقدار غلظت باز كافي را به وجود مي آورد .به اين

از مشکالت مربوط به استفاده از بازهای قوی از جمله پايداری

وسیله ،تنها مقدار مورد نیاز تولید ميشود و بنابراين از

و خوردگي جلوگیری مي شود .انتخاب درست پروباز و يون

ضايعات و آلودگي جلوگیری ميكند .برای مثال كاهش

كمکي در الکترولیز به كاربر اجازه مي دهد كه قدرت بازی

الکتروشیمیايي تری اتیل فسفونواستات در حضور آلدهیدها

بازهای سنتزی شده الکتروشیمیايي را كنترل كند.

استرهای اشباع را با گزينش پذيری فضايي خوب تولید مي-
كند شکل .20

شکل  -20سنتز الکتروشیمیايي استر های غیر اشباع در يک سل جدا نشده از طريق تولید الکتروشیمیايي آنیون های تری اتیل فسفونواستات

برخي مثال های كه در آن بازهای سنتزی شده

كه بنابراين استفاده از واكنشگرهای احتمالي خطرناک از قبیل

الکتروشیمیايي ها در سنتز آلي استفاده شدهاند در جدول ()3

پتاسیم ،لیتیم ،پتاسیم هیدريد آلکوسیدها ،سودامیدها و ...را

آورده شدهاند .اين واكنش ها امکان تولید بازهای قوی در

محدود كرده و جلوگیری ميكند[.]66-68

حالل های قطبي بدون پروتون را نشان ميدهند
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جدول  -3مثال هايي از استفاده باز های سنتزی الکتروشیمیايي در سنتز آلي

واکنشهای شیمیایی که از مواد تجدیدپذیر به عنوان

يکي از فرضیات دوازده گانه شیمي سبز استفاده از مواد مواد

مواد اولیه استفاده میکنند

اولیه تجديدپذير مي باشد در صورتي كه از نظر فني و

يکي از مهمترين تحقیقات در جهت شیمي سبز استفاده از

اقتصادی به صرفه باشد[. ]69-71اين فرض به اين دلیل بیان

مواد اولیه تجديد پذير مي باشد .به اين شیوه ظرفیت سنتزی

شده است كه

طبیعت به كار گرفته ميشود تا مواد مفید را فراهم كند.
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 )1كاهش تدريجي منابع طبیعي حفظ شود و از هزينه باالی

بیومسها از مواد بدست آمده از رشد گیاهان در خاک يا درآب

مواد اولیه تجديد ناپذير جلوگیری شود .در نتیجه تغییرات

به عنوان محصول فتوسنتز تشکیل مي شوند كه از مونومرها

مثبت و رو به پیشرفت در صنايع شیمیايي به سمت استفاده

و پلیمرها تشکیل مي شوند و پلیمرها بیشترين مقدار را در

از مواد اولیه تجديد پذير است.

طبیعت تشکیل مي دهند .مهمترين پلیمرها پروتئینها و

 )2افزايش اكسیژن به هیدروكربن ها برای تشکیل محصوالت

قندها هستند.

آلي مفید به لحاظ تاريخي يکي از آلودهترين مراحل استفاده

برای مثال سلولز فراوان ترين كربوهیدرات پلیمری در بیومس

شده در سنتز آلي ميباشد .چون تركیبات كربوهیدرات

مي باشد كه به وسیله ی اسیدهای تولید شده الکتروشیمیايي

طبیعي مقدار زيادی اكسیژن دارند استفاده از آنها به جای

در سل های تقسیم شده به گلوكز با بازده بین  90 -98درصد

مشتقات نفتي ميتواند اين مرحله را حذف كند.

هیدرولیز مي شود شکل .21

شکل -21تولید الکتروشیمیايي گلوكز از كربوهیدرات ها با استفاده از اسید های سنتزی

الکتروسنتز آلی در میکرو و نانو امولسیون ها

عمومي در حدود  10تا  50نانومتر مي باشد .اين مقادير كمتر

میکرو امولسیون ها

از مقادير مربوط به امولسیون های سنتي مي باشند كه اندازه

آب يک محیط اقتصادی و سازگار با محیط زيست را برای

آنها ميتوانست تا باالتر از  100میکرومتر باشد .اين

الکترولیز های صنعتي به وجود مي آورد .با وجود اين تنها

میکروامولسیونها به دلیل سمیت كم و قیمت ارزان بسیار

تعداد كمي از واكنشگرهای آلي در محلول های آبي حل مي

مورد توجه هستند .مولکول های سورفکتانت در سطح

شوند .يک راه حل با ارزش برای حل اين مشکل تولید

مشترک روغن و آب پیدا ميشوند .قسمت قطبي و باردار

امولسیوني است كه آب و واكنشگرهای آلي را دارد .در سال

سورفکتانت به سمت آب و قسمت های غیر قطبي به سمت

 ،1950شولمن الکل های با زنجیره طوالني را به يک

فاز آلي جهت گیری ميكند .رسانايي میکروامولسیون در يک

امولسیون پايدار آب و روغن اضافه كرد تا يک سیال پايدار به

سل الکتروشیمیايي به دلیل سورفکتانتهای يوني و يون

نام میکروامولسیون را بدست آورد ]72].اين میکروامولسیون

كمکي حل شده در فاز آبي مي باشد .به اين شیوه ،سورفکتانت

به وسیله مخلوطي از يک سورفکتانت ،يک كمک سورفکتانت،

هم در نقش الکترولیت حامل و هم برای تشکیل

روغن و آب بدست ميآيد .قطر اين امولسیونها به طور

میکروامولسیون استفاده مي شود.
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دو نوع میکروامولسیون هايي كه در الکتروشیمي استفاده مي

-2میکروامولیسیون پیوسته به وسیله ی وجود پیوسته فازهای

شوند شکل :22

آب و روغن مخلوط شده در يکديگر مشخص مي شوند كه

 -1میکروامولسیون های آب-روغن كه در آن ها قطرات روغن

يک شبکه دينامیک را به اصطالح به وجود مي آورند.

به وسیله ی مولکول های آب احاطه مي شوند قطری در دامنه
 10تا  100نانومتر دارند.

شکل  -22شماتیک ساختاری از ساختار میکروامولسیون های مفید در الکتروسنتز

رايج ترين سورفکتانت های استفاده شده برای آماده سازی

فرآيند مونسانتو برای سنتز اديپونیتريل يک مثال عالي را برای

میکروامولسیون ها نمک های آمونیم نوع چهار هستند كه

استفاده از میکروامولسیونها نشان مي دهد.

دارای زنجیره های آلي طوالني مي باشند شکل .23

شکل  -23سورفکتانت های مورد استفاده برای تهیه میکروامولسیون ها
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اين فرايند به طور نوعي  270000هزار تن از اديپونتیريل را

اديپونیتريل يک مادهی مقدم برای تولید مونومر هگزامتیل

به وسیلهی الکتروهیدروديمريزاسیون استونیتريل در سال

N-دی آمین مي باشد كه برای تولید نايلون استفاده ميشود

تولید ميكند.

شکل .24

شکل  -24الکتروهیدروديمريزاسیون اكريلونیتريل

در اين فرايند میکروامولسیون در آب تولید مي شود كه از

شیوه ،مقدار زيادی مصرف حالل غیر آبي مي تواند جلوگیری

اكريلونیتريل ،ديپونیتريل و نمک آمونیوم نوع چهارم تشکیل

شود هزينه ها كمتر شده و احتمال خطر كاهش مي يابد.

مي شود[.]72
بحث و نتیجه گیری
نانوامولیسیونها

كاربرد روش های الکتروشیمیايي برای سنتز آلي توجهات

نانوامولسیون يک پخش مايع پايدار ترمودينامیکي از آب،

زيادی را از صنعت به مراكز تحقیقاتي در سرتاسر دنیا بدست

روغن و يک سورفکتانت مي باشد :عالوه بر خواص

آورده است .نه تنها به دلیل واكنش هايي كه مي توانند به

میکروامولسیون ،اين محیط ميتواند مساحت سطح فعال

طور پر بازده انجام شوند ،بلکه به اين دلیل كه روش های

باالتری را ايجاد كند كه در آن واكنش ها سريعتر انجام مي

الکتروشیمیايي آلودگي را كاهش مي دهند و سازگار با محیط

شود .الکترواكسیداسیون حدواسطه با  Tempoی الکلها با

زيست مي باشند.

استفاده از يک سیستم الکترولیز دارای يک نانوامولسیون به

شکل  25يک روش الکتروشیمیايي را با همتای كالسیک آن

طور موفقیت آمیزی بدست آمده است .اين الکترواكسیداسیون

مقايسه ميكند .در مورد اخیر ،ضايعات ساده هستند ،چرا كه

در جريان ثابت در يک سل تقسیم نشده استفاده مي شود كه

نیازی به وجود واكنشگرهای اكسايش و كاهش وجود ندارد به

از يون های  Br-به عنوان حدواسط محلول در آب ثانويه

صورتي كه در واكنشهای الکتروشیمیايي الکترون ها

استفاده مي شود .الکل های آمفیلیک از جمله شکر و پلي

واكنشگر هستند .عالوه براين ،استفاده از واكنشگرهای

اتیلن گلیکول به طور موثری نانوامولسیون ها را در آب تشکیل

اكسايش و كاهش مي تواند خودداری شود .هنگاهي كه

مي دهند و به آرامي اكسید مي شوند در حالي كه الکل هايي

واكنش های انتقال الکترون انجام شوند .حذف تنها يک

كه نانوامولسیون تشکیل نمي دهند به طور موثری اكسید نمي

عملیات در صنعت مصرف انرژی را كاهش مي دهد و كمک

شوند.

مي كند تا واكنش از نظر اقتصادی به صرفه باشد .به عنوان

الکترولیزهای انجام شده در میکرو و نانوامولسیون ها به

نتیجه ای از اين مالحظات انتظار مي رود كه در آينده نزديک

فرايندهای سازگار با محیط زيست كمک شاياني مي كنند چرا

فرايندهای در مقیاس باال از الکتروسنتز آلي استفاده كنند تا

كه حالل اصلي اولیه واكنش ها حالل آب مي باشد .به اين

واكنش های كلیدی را انجام دهند .همه ی مزيت های استفاده
از الکتروسنتز آلي و رابطه مستقیم آن با شیمي سبز ،به طور
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را به وجود مي آورد كه بسیار مناسب برای ساخت مولکول

امیدوار كنندهای شیمیسیتها را تشويق خواهد كرد تا به طور

.های مورد عالقه مي باشد

جدی در مورد آن فکر كنند تا مشکالت و مسائل مهم در
 يک روش قابل اعتماد و با ارزش، اين روش.سنتز را حل كنند

 مقايسه يک فرايند شیمیايي سنتي و يک روش الکتروشیمیايي-25 شکل
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