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 چکیده

های ها( مواد کریستالی متخلخل با شبکه های یک، دو یا سه بعدی هستند که از اتصال یون یا خوشه MOFآلی )-چارچوب های فلز

که دارند، امروزه بسیار مورد توجه  های مطلوبیشوند و با توجه به ویژگیآلی تک یا چنددندانه ایجاد میدهنده هایفلزی با اتصال

ها حسگری، دارورسانی، کاتالیستی، ذخیره سازی و جداسازی گازها و ... برای آن هایقرار گرفته اند و کاربردهای مختلفی در حوزه

دخالت های مورد نیاز با ویژگی MOF  آوردن دست به برایبیان شده است. عوامل مختلفی از جمله روش، زمان، دما، فشار سنتز 

ها از جمله سنتز حالل گرمایی های سنتز آنروششان معرفی و در این مطالعه ابتدا این ساختارها و واحدهای سازنده. دارند

)سولوترمال(، سنتز با کمک امواج مایکروویو، سنتز سونوشیمیایی، الکتروشیمیایی و مکانوشیمیایی به صورت مختصر تشریح شده و 

 اند. در انتها با یکدیگر مقایسه شده

 دهنده آلی ، خوشه های فلزی، اتصالMOFآلی، سنتز، -چارچوب فلز :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود که حداقل دارای یک بعد در نانومواد به موادی گفته می

نانومتر( بوده و یا یکی از اجزا یا  100تا  1ابعاد نانومتر )

از زمان  . این ساختارهادر این ابعاد باشدآن فازهای سازنده 

 . ]1[پیدایش توجهات زیادی را به خود جلب کرده است

نانوذرات به دلیل داشتن اندازه کوچک، دارای خواص منحصر 

ای مشابه خود هستند. به به فردی در مقایسه با مواد توده

ها، به دلیل وجود مساحت سطح عنوان مثال در نانوکاتالیست

های کاتالیزوری بیشتر، امکان قرارگیری در معرض جایگاه

ا انتشار کمتر در بیشتر خواهد بود. عالوه بر این، فاصله نفوذ ی

نانوبلورها، برهمکنش بین سوبسترا و مراکز کاتالیزوری را 

ها کند و به همین دلیل معموال نانوکاتالیستتسهیل می

ای خود فعالیت کاتالیزوری بهتری نسبت به مشابه توده

همچنین نانومواد به دلیل اندازه کوچک، اثر . ]2[دارند

های وانند سبب ایجاد ویژگیتمی ...زنی و کوانتومی، اثر تونل

صوتی، نوری، الکتریکی، مغناطیسی و حرارتی جدیدی شوند. 

هایی همچون از این ترکیبات به طور گسترده در زمینه

های الکترونیکی نانویی، پزشکی و سالمت، هوافضا، دستگاه

-استفاده می ...فناوری و زیست، منابع و انرژی، زیستمحیط

دسته جدیدی از  (MOF) آلی-زهای فلچارچوب. ]3[شود

-مواد هیبریدی متخلخل هستند که از طریق خودآرایی یون

 مواد. شوندهای فلزی و لیگاندهای آلی تشکیل میها/خوشه

MOF  های منحصر به فردی از جمله به دلیل داشتن ویژگی

دارای  ...پذیری و مساحت سطح باال، تنوع ساختاری، انعطاف

سازی ذخیره ،]7-4[کاربردهای مختلفی در حوزه کاتالیستی

، حسگر  ]16-12[یپزشک، زیست]11-8[و جداسازی گاز

-23[هادیگر زمینه و ]22-20[ ، انرژی]19-17[شیمیایی

  هستند. به تازگی توجهات زیادی به سنتز و استفاده از ]31

MOF در مقیاس نانو (nanoMOF) شده است که  معطوف

ها دارای حداقل یک بعد در مقیاس نانو هستند. MOFاین نانو

این ذرات به دلیل داشتن خواص منحصر به فردی همچون 

 سینتیک جذب/واجذب سریع، قابلیت دسترسی به جایگاه

ها، اندازه مناسب های فعال داخلی برای کاتالیز کردن واکنش

تنوع پزشکی، و ایجاد نانوساختارهای مبرای استفاده در زیست

 ...های مربوط به غشا و جهت استفاده در انرژی و جداسازی

در . ای خود دارندهای بهتری نسبت به همتایان تودهویژگی

ها آشنا خواهیم شد و در MOFاین مطالعه ابتدا با ساختار

 ادامه روش های سنتز این ساختارها معرفی خواهند شد.  

 آلی-های فلزهای ساختاری چارچوبویژگی

ها دو جزء ساختاری وجود دارد: واحدهای سازنده MOFدر 

-الف(  و اتصال-1)شکل  -های فلزیها یا یونخوشه - ثانویه

ب( که واحدهای سازنده ثانویه را به -1دهنده آلی )شکل 

کنند و سبب ایجاد ساختارهای متخلخل و یکدیگر متصل می

 کردن مختلف این عناصر سازنده منجرشوند. ترکیبمنظم می

عالوه بر این،  شده است. MOF به ایجاد تعداد بسیار زیادی

به  توان اتم فلز مرکزی را جایگزین نمود.در هر هندسه می

طور خاص، جایگزین کردن واحدهای سازنده ثانویه در صورت 

-دهنده آلی یکسان همچون ترفتالیک اسید، میوجود اتصال

(. 2ل های کامال متفاوتی شود )شک MOFتواند سبب ایجاد

های مختلف وجود طیف وسیعی از واحدهای سازنده و حالت

مختلف شده  MOF اتصال، سبب تشکیل تعداد زیادی

به طور خاص، در دهه گذشته و پس از انتشار مقاله  .]32[است

مختلف  MOFنوع  20000فروکاوا و همکارانش، بیش از 

 گزارش و بررسی شده است.
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-دهد( ب( مولکولهای فلزی )ساختار پلی هدرا کئوردیناسیون فلز را نشان می. الف( خوشه (MOFآلی )-اجزای تشکیل دهنده چارچوب های فلز -1شکل 

 .]33[شوندها از آنها ایجاد میاتصال دهنده های آلی که

 

تعداد لینکرهای آلی  (CN( ایجاد شده اند. عدد کئوردیناسیون )BDCآلی مختلف که از اتصال دهنده آلی ترفتاالت )-ساختار چارچوب های فلز -2شکل 

 .] 32[که به هر خوشه کئوردینه می شود، را نشان می دهد 

 

 آلی-چارچوب های فلزسنتز 
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وجود انرژی جهت شکست یا تشکیل پیوندها الزم است و این 

ها نیز وجود دارد، زیرا سنتز این  MOFپدیده در سنتز

 های آلی و دهندهترکیبات بر اساس ایجاد پیوند بین اتصال

اکسیدهای فلزی است. به طور کلی، دامنه دمایی مورد 

  C 15/273-°C°در محدوده MOF استفاده برای سنتز 

ایجاد واحدهای  MOF است. هدف اصلی در سنتز -15/273

آلی  دهندهساختمانی معدنی مشخص بدون تخریب اتصال

است. هر ابزاری که بتواند مقدار قابل کنترلی گرما تولید کند، 

مناسب خواهد بود. به عنوان مثال، گرمای  MOF در سنتز

امواج مایکروویو، امواج  تواند از منابعی مانند آون،تولیدشده می

فراصوت، پتانسیل الکتریکی و تابش موج الکترومغناطیسی 

های تشکیل شده به منبع یا نوع  MOFتامین شود. ماهیت

ها به روش سنتز انرژی به کار رفته وابسته است و خواص آن

های ایجاد شده به خواص اصلی  MOFبستگی دارد. کاربرد

دازه ذرات و مورفولوژی بستگی ها مانند اندازه و توزیع انآن

های ایجاد شده تابعی از انرژی  MOFدارد.  همچنین، تخلخل

گرمایی استفاده شده در طی سنتز و همچنین منبع حرارتی 

ها از طریق کئوردینه MOFمورد استفاده است. اگرچه سنتز 

رسد، های فلزی و لیگاندهای آلی آسان به نظر میکردن خوشه

برانگیز است. ار مطلوب بسیار چالشاما ایجاد یک ساخت

-، استخالف موجود در اتصال pHعواملی همچون نوع حالل،

دهنده و غلظت یون فلز و همچنین پارامترهای واکنش )زمان، 

 .]34[های سنتز شده موثر هستند MOFدما و فشار(، بر نوع

از مخلوط واکنشی یکسان  MOF حتی اگر در هنگام سنتز

آلی و حالل( استفاده شود، ساختار )منبع فلزی، لیگاند 

MOF حاصل با توجه به زمان واکنش، اندازه ذرات، بازده و 

های مورفولوژی، متفاوت خواهد بود. بنابراین ایجاد روش

بسیار ضروری است. همچنین،  MOF مختلفی جهت سنتز

های سنتزی، برای استفاده در مقیاس بزرگ برخی از روش

های مورد استفاده در مناسب هستند. برخی از روش

                                                           
1 Solvothermal and non-solvothermal 

ها شامل روش سنتز در حالت محلول، سنتز  MOFسنتز

مکانوشیمیایی، سنتز سولوترمال، سنتز مایکروویو، سنتز 

. در ]35[(3سونوشیمیایی، سنتز الکتروشیمیایی است )شکل 

ها معرفی MOFادامه تعدادی از روش های مرسوم سنتز 

 شده است.

 

الف(روش آلی. -های فلزچوبهای مختلف سنتز چارروش -3شکل 

 د(مکانوشیمیایی   سنتی سنتز  ب(الکتروشیمی   ج(مایکروویو

 .]35[ه(سونوشیمیایی

 متداول سنتز روش -1

ها در دو دسته قرار MOFروش سنتی سنتز و متداول 

گیرد. روش سنتز حالل گرمایی و روش بدون حالل می

استفاده از  . واژه حالل گرمایی )سولوترمال( داللت بر1گرمایی

هر نوع حاللی دارد و در مقایسه با واژه آب گرمایی 

شود، روش )هیدروترمال( که از آب به عنوان حالل استفاده می

شود. سنتز بدون حالل گرمایی )غیر تری محسوب میعمومی

های سولوترمال( در دمای زیر نقطه جوش حالل در فالسک

الی که سنتز حالل شود؛ درحباز و در فشار اتمسفری انجام می

های گرمایی در دمای جوش حالل یا باالی آن در راکتور

مخصوص سربسته و در فشار باال که با تبخیر حالل یا با 

 .]32،36[گیردشود، انجام میاستفاده از یک پمپ ایجاد می

-سنتز بدون حالل گرمایی نیاز به ابزار خاصی ندارد و می     

در روش رایج  حرارت انجام شود.تواند در دمای اتاق و یا با 

ی دهندهاین نوع سنتز، با انتخاب نمک)منبع فلزی(، اتصال

بازدهی باال تولید با  MOFو دما،  pHآلی، حالل و با تنظیم 

شود. برای ایجاد رسوب، غلظت اجزا طوری باید انتخاب می

تواند با زایی به خوبی انجام شود و این کار میشوند که هسته

دما و تبخیر حالل، سرد سازی محلول و... انجام افزایش 
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هایی که با این روش سنتز MOF. بعضی ]32[شود

  ZIF-8و MOF-5 ، MOF-74،MOF-177اندشده

 .]32،37[باشندمی

سنتز حالل گرمایی بازدهی باالتری دارد و محصوالت با      

کند. با توجه به فشار باالتر درصد بلورینگی بیشتری ایجاد می

تواند تا باالی نقطه جوشش )در این روش، حالل می در

اتمسفر( حرارت داده شود و این کار موجب افزایش حاللیت 

شود. یکی از مزایای این روش امکان نمک و بهبود واکنش می

کنترل شرایط سنتز برای یک بازه بلند زمانی است که سبب 

د سنتز شود. با این وجوایجاد موادی با قابلیت تولید مجدد می

-دارندهحالل گرمایی نیاز به ابزار خاصی مثل اتوکالو و یا نگه

شده دارد و عالوه بر این، زمان فرآیند در این های درزبندی

 4. در شکل ]32[باشد )حتی تا چند هفته( روش طوالنی می

در جدول زیر تعدادی  شود.نمایی از این فرآیند مشاهده می

 MIL (Materials of Institutها که موسوم به  MOFاز 

Lavoisierاند.( هستند در شرایط حالل گرمایی سنتز شده 

 
 .]38[ها MOFبرای سنتز  حالل گرماییروش رایج  -4شکل 

 سنتز با روش ماکروویو

نوعی تابش الکترومغناطیسی با  (MW) امواج مایکروویو

مگاهرتز هستند. در میان دو  300000تا  300فرکانس بین 

یعنی الکتریکی و مغناطیسی، معموال امواج تابشی  جزء

الکتریکی در سنتز ترکیبات موثر هستند. حداکثر انرژی امواج 

کیلوکالری بر مول( جهت شکست  037/0مایکروویو )

پیوندهای شیمیایی در ترکیبات آلی معمول، کافی نیست. 

امواج مایکروویو دو نوع تأثیر بر روی مواد دارند که منجر به 

های قطبی و شود: تأثیر بر روی مولکولنان میگرم شدن آ

-کنند همها سعی میهای قطبی و یونهای آزاد. مولکولیون

جهت با میدان متناوب قرار گیرند. در یک محلول الکترولیت، 

شود و بنابراین به دلیل وجود جریان الکتریکی تولید می

آب، های قطبی مانند شود. در مولکولمقاومت، گرما ایجاد می

شود، زیرا مقاومت بر اثر وجود پیوندهای هیدروژنی ایجاد می

ها در میدان گیری آسان دو قطبیاین پیوندها مانع از جهت

شوند. عوامل زیادی وجود دارد که بر کارایی این متغیر می

گرمایش موثر هستند )مانند گشتاور دو قطبی یک مولکول 

وان مثال، مقایسه قطبی، امکان چرخش آزاد آن و ...(. به عن

های فیزیکی مختلف بر روی آب در حالت مایکرویو اثرات تابش

دهد که بیشترین اثر در حالت مایع آب وجود دارد. نشان می

در فاز بخار به دلیل عدم وجود پیوندهای هیدروژنی بین 

های آب )و بنابراین نبود گرمایش به دلیل مقاومت( و مولکول

 ضعیف است. اثر تابش  مایکروویو ها، اثر تابشغلظت کم آن

 مایکروویو در جامدات نیز ناکافی است، زیرا تغییر جهت 

های دارای پیوند محکم در شبکه بلوری یخ غیرممکن مولکول

 ، انتخاب حالل MOFهای سنتزاست. در هر کدام از روش

بسیار مهم است. استفاده از تابش مایکروویو نیاز خاص 

 کند. حالل باید انرژیحالل ایجاد میجدیدی را برای انتخاب 

مایکروویو را جذب کرده و انرژی الکترومغناطیسی را به گرما 

 تبدیل نماید. به منظور ارزیابی این توانایی در حالل، از تانژانت
.]MIL ]34فرمول و شرایط سنتز آب گرمایی )هیدروترمال( برخی از ساختارهای  -1جدول 
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 .]32[(MHz 2450های مختلف )دمای اتاق و تانژانت اتالف دی الکتریک برای حالل -2جدول 

Solvent δ tan Solvent δ tan 

Ethylene glycol 350/1 Water 123/0 

Ethanol 941/0 Chlorobenzene 101/0 

DMSO 825/0 Chloroform 091/0 

Propan-2-ol 799/0 Acetonitrile 062/0 

Propan-1-ol 757/0 Acetone 054/0 

Formic acid 722/0 THF 047/0 

Methanol 659/0 Dichloromethane 042/0 

Acetic acid 174/0 Toluene 040/0 

DMF 161/0 Hexane 020/0 

 

شود. هرچه تانژانت اتالف استفاده می 2الکتریکاتالف دی

 تواند انرژیالکتریک حالل بزرگتر باشد، حالل بهتر میدی

                                                           
2 Dielectric loss tangent 

-را به گرما تبدیل کند. مقادیر تانژانت اتالف دی مایکروویو

 .]32[ارائه شده است 2های متداول در جدول الکتریک حالل
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 برای اولین بار از تابش مایکروویو جهت سنتز 2005در سال 

MOF  سنتز  . این روش سبب کاهش زمان]39[استفاده شد

 ساعت شد.       4ساعت به  96از  MIL-100 چارچوب

MIL-100  از فلز کروم، ترفتالیک اسید و محلول آبی

دهنده با یکدیگر هیدروفلوئوریک اسید سنتز شد. مواد واکنش

مخلوط شده و درون یک اتوکالو قرار داده شدند و با استفاده 

آرامی تا  از گرمایش الکتریکی معمولی یا تابش مایکروویو به

گرم شدند. در روش دوم،         C 220°رسیدن به دمای 

MIL-100   ساعت سنتز شد؛ اما ناخالصی  1در مدت زمان

ساعت از گرمایش ناپدید شد. الزم  4فلز کروم پس از گذشت 

برابری در مدت زمان سنتز،  24به ذکر است که با کاهش 

بازده محصول مشابه با روش سنتز آب گرمایی معمولی 

 آمده است. 5نمایی از این روش در شکل . [32]بود

 
 .]38[ها MOFروش مایکرویو برای سنتز  -5شکل 

 ییایمیالکتروشسنتز با روش  -3

های فلزی که به صورت پیوسته در آند در این روش از یون

شود. این شوند، به عنوان منبع فلزی استفاده میتولید می

های حل شده و نمک رسانای موجود در دهندهبا اتصال هایون

 توانکنند. در این روش میرا ایجاد می MOFمحیط، ساختار 

های پروتونی از رسوب دادن فلز در کاتد با به کارگیری حالل

شود. روش جلوگیری کرد، اما این کار باعث تولید هیدروژن می

برای تولید مقدار  الکتروشیمیایی قابلیت استفاده به صورت پایا

. از آنجایی که با این روش ]32[باشدباالی ماده را دارا می

توان از آن را سنتز کرد، می هاMOFتوان در حالت پایا می

 . ]34[برای تولید در مقیاس باال و تجاری نیز استفاده کرد

به  2005در سال  HKUST-1این روش اولین بار برای سنتز 

به  mm 5حات مس با ضخامت کار رفت. در این کار صف

اسید حل شونده استفاده شدند و تری مسیکعنوان آند حل

شده در متانول قرار گرفت و مس هم به عنوان کاتد به کار 

دقیقه اعمال ولتاژ، رسوب آبی متمایل به  150رفت. پس از 

، MIL-Al ،2NH-53-MIL-Al-53. ]38[سبز ایجاد شد

ZIF-8 ،Al-MIL-100،  اند که با این ساختارهایی بودهجز

 6. نمایی از این روش در شکل ]34[روش سنتز شده اند

 شود. مشاهده می

 
 .]38[ هاMOFروش الکتروشیمیایی برای سنتز   -6شکل 

 ییایمیمکانوشسنتز -4

)مثل  در روش مکانوشیمیایی با استفاده از انرژی مکانیکی

. در ]40[شودآسیاب کردن( واکنش بین مواد جامد آغاز می

تواند در دمای اتاق با سرعت و بازدهی این روش واکنش می

باال و در عدم حضور حالل )و یا مقدار کم حالل( انجام شود 

با این  MOFرود. اولین که از مزایای این روش به شمار می

 با ترکیب استات مس و ایزونیکوتینیک 2006روش در سال 

استیک اسید و آب به . ]41[اسید در چند دقیقه سنتز شد

های ساختار ایجاد عنوان محصوالت جانبی فرایند در تخلخل

شده وجود داشتند که با اعمال حرارت حذف شدند. 

HKUST-1 آلی دیگری بوده که از ترکیب -چارچوب فلز

اسید بدون استفاده از حالل با این مس استات و تری مسیک

در شکل  . نمایی از این روش]42،43[روش سنتز شده است

 آمده است. 7
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 .]38[ها MOFروش مکانوشیمیایی برای سنتز  -7شکل 

 سنتز سونوشیمیایی -5

تواند زایی همگن و سریع میروش سونوشیمیایی با هسته

سبب کاهش زمان بلورینگی و تولید ذرات ریزتر نسبت به 

روش سولوترمال گردد. در این روش امواج مافوق صوت با 

های ریز فشاری در فاز مایع سبب ایجاد حبابایجاد تغییرات 

دهد ها پدیده کاویتاسیون رخ میشوند. با فروپاشی حبابمی

در مدت  bar 1000( و فشار K 5000و نقاطی با دمای باال )

آید که سبب انجام واکنش و زمانی کم در مایع به وجود می

با اندازه MOF-5 های شود. بلورمی MOFهای ایجاد بلور

mµ 5-25  دقیقه با روش سونوشیمیایی با  30در مدت

پیرولیدون( به دست -2-متیل-1) NMPاستفاده از حالل 

 Mg-MOF-74 و IRMOF-9، HUSK-1. ]44[اندآمده

آلی هستند که با این روش سنتز -از جمله چارچوب های فلز

 شود.مشاهده می 8شکل  نمایی از این روش در .]34[شده اند

 

 

 .]38[ها MOFروش اولتراسونیک برای سنتز  -8شکل 

-های مختلف سنتز چارچوب های فلزبعد از آشنایی با روش

 MOF های مختلف سنتزآلی، مزایا و معایب مربوط به روش

 ذکر شده است. 3در جدول 

 

 نتیجه گیری

( که از اتصال خوشه یا یونMOFآلی )-های فلزچارچوب

با توجه  ،های آلی به وجود می آینددهنده های فلزی با اتصال

به ویژگی های منحصر به فردشان در دو دهه اخیر بسیار مورد 

توجه بوده اند. روش ها و عوامل مختلف سنتز مثل دما، زمان، 

باعث ایجاد ذرات با مورفولوژی، اندازه و توزیع  و ... pHفشار، 

برای اندازه ذرات متفاوت می شوند. در سنتز این مواد معموال 

های مختلفی ایجاد پیوند نیاز به گرما است و این گرما از روش

های سنتز مختلفی از شود. در این مطالعه روشتامین می

جمله سنتز حالل گرمایی، سنتز مایکروویو، سونوشیمیایی، 

الکتروشیمیایی، مکانوشیمیایی معرفی شده و مزایا و معایب 

 آن ها مطرح شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MOF های سنتز مزایا و معایب روش -3جدول 

 روش سنتز مزایا معایب

ها جهت دستیابی به میزان تبلور و در برخی از سیستم

سرعت واکنش مناسب، نیاز به افزایش دمای واکنش وجود 

MOF  دارای پایداری شیمیایی و حرارتی هستند.ها 

 .شودانجام می سنتز در دمای اتاق

 شود.ها در مدت زمان کوتاه انجام می MOFتبلور

بدون حالل سنتز 

 گرمایی
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های بی اثر از نظر سینتیکی استفاده دارد، به ویژه اگر از یون

 .شود

 های قابل حل شدن نیاز است.مادهبه پیش

یا ترکیبات تخریب کننده  جهت انحالل معرف به حرارت و

 نیاز است.های آلی، بازها( )اسیدها، حالل

 میزان تولید ضایعات حالل زیاد است.

ز منفجره/خورنده )نیترات/کلرید( فلنیاز به استفاده از نمک 

 در حضور مایعات آلی دارد.

-های زائد تولید میاسیدهای معدنی یا نمک اثر واکنش، بر

 (HClو  3HNO)مثل  شوند

های حساس به گرما وجود ها و معرفامکان استفاده از حالل

 ندارد.

 .شودبه آسانی تک بلور ایجاد می

استفاده  یپراش اشعه ایکس تک بلور برای شناسایی ساختار از

 .شودمی

 سنتز حالل گرمایی

 قدرت تابش دشوار است.ا تغییر تغییر شرایط واکنش ب

های مختلف قادر به ایجاد شرایط یکسان نیستند و دستگاه

براین زمان واکنش و بنا شوند.در نتیجه مانع تکرارپذیری می

 .دما نیز دارای محدودیت است

 واکنش سریع و زمان واکنش کوتاه

 امکان کنترل اندازه بلور

 پذیری فاز بهترخلوص فاز بیشتر و انتخاب

 استفاده از تجهیزات سنتزی مختصر

تجهیزات سنتزی با مصرف انرژی کم و تولید مقدار از استفاده 

 کمی ضایعات شیمیایی

 مایکروویوسنتز 

شود اما گاهی اوقات اگر چه این سنتز در دمای اتاق انجام می

گرمای واکنش در نزدیکی ناحیه مخلوط واکنش قابل کنترل 

 نیست.

زیست، سنتز در دمای اتاق، سنتز ذرات سریع، سازگار با محیط

 نانوبلوری.
 سنتز سونوشیمیایی

ها توسط واکنش اکسیداسیون آندی تنها در  MOFرشد

ماس پیوسته الگوی فلزی کامل با منبع تغذیه تصورت 

 .پذیر استامکان

دارای روش سنتز پیوسته است و مقدار مواد جامد بیشتری در 

 شود.مقایسه با واکنش ناپیوسته تولید می

 MOFتوان از آن به عنوان یک روش صنعتی در سنتز می

 استفاده کرد.

 نتز الکتروشیمیاییس
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