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  BDNPAو  DNPOHبهینه سازی سنتز دو ماده 

 
  مهناز عرب احمدی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

Mahnaz_ahmadi123@yahoo.com 

 

 فرزانه نایب حبیب

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

comfnayebh@yahoo. 

 

 
 چکیده 

دی نیتروپروپیل(استال  مورد بررسی -2,2ی پرانرژی بیس)مادهی شرایط سنتز سازنهیبهسنتز و  پژوهش،در این 

موواد منجروره و  ی پرانرژی درکنندهبه عنوان نرم  معموالکه  باشدیمی پرانرژی ماده. این ماده یک ردیگیمقرار 

دی نیتروپروپانول توسط -2,2ی جامد هیاولبه این شکل است که ابتدا ماده کاربرد دارد. سنتز این ماده  هاشرانهیپ

ی اولیه توسط واکنش با استالدهید در حضوور گواز ماده، سپس این گرددیمنیتراسیون سنتز -روش اکسیداسیون

سوتال را دی نیتروپروپیل(ا-2,2ی اصولی مووردن ر یعنوی بویس)مادهبی اثر نیتروژن و همراه با کاتالیزور اسیدی، 

ی فروسرخ و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن، که از هریک از مواد اولیه و نهایی هافیط. دینمایمتولید 

 که سنتز این مواد به درستی صورت گرفته است.  دهدیم، نشان شودیمپس از سنتز گرفته 

ن تغییرات بر روی محصول مورد بررسی قرار و اثر ای ابدییمسپس شرایط سنتز این مواد در هر بار از سنتز تغییر  

توا در نهایوت اثور  شودیمی شرایط به جز یک مورد، ثابت نگه داشته همه. در واقع در هر بار از آزمایش، ردیگیم

تغییر آن یک مورد بر محصول نهایی مشخص شود، به طوری که این تغییرات نیز در چنودین مرحلوه بوا میوادیر 

به میزان اسید کاتالیزور، مدت زموان افوزودن  توانیماز مواردی که تغییر داده شده است،  .گرددیممختلف تکرار 

ی دموایی بازهکاتالیزور، میزان استالدهید، نوع اسید کاتالیزور، مدت زمان افزودن محلول نیره نیترات، نوع حالل و 

سوب  تغییور  تواندیمبرخی از این موارد اشاره نمود. بررسی هریک از این تغییرات به طور جداگانه، نشان داد که 

راندمان و کیجیت محصول گردد. به عنوان نمونه افزایش میزان اسید کاتالیزور، افوزایش مودت زموان افوزودن آن، 

افزایش میزان استالدهید و افزایش مدت زمان افزودن نیره نیترات هریک موج  افزایش راندمان محصول شودند، 

و پس از آن تغییر راندمان یک روند نامشخص یوا ثوابتی را  افتییمجای مشخص ادامه ولیکن این افزایش تا یک 

 .  دادیماز خود نشان 

 

 دی نیتروپروپیل(استال، طیف سنری، بهینه سازی-2,2بیس)سنتز، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

عث گسترش کاربرد پلیمرها و نرم با ی اخیر، نیاز به مواد پرانرژی با حساسیت کم برای کاربرد در مهمات جنگیهاسالدر 

)بایندر( پلیمری شده است. بایندر پلیمری برای به هم چسباندن اجزای ی پرانرژی در مواد منجرره با پیوند دهندههاکننده

ی حاوی پلیمرهای بی اثر دو روش به کار رفته است. هاستمیس. به من ور ارتیای کارایی رودیمی فرموالسیون به کار جداگانه

ی حادثه. پس از ندیافزایمیی که به میدار انرژی ترکی  هاکنندهروش اول، کاهش میدار پلیمر بایندر و دوم به کار بردن نرم 

، چند کشور فعالیت خود را در راستای کاهش میزان آسی  پذیری مواد پرانرژی به کار رفته در  0691هوایی آمریکا در سال 

ی الزم برای تحییق بر روی ترکیبات انجراری با حساسیت زهیانگن این مواد در این موارد، شروع کردند. اهمیت فراوا هاجنگ

 (Ghee Ang and Pisharath, 2012).کندیمکم را ایراب 

 . شوندیمو مواد پیروتکنیک دسته بندی  هاشرانهیپی مواد منجرره، دستهبه طور کلی به سه  مواد پرانرژی

 تواندیمهستند که با آزاد کردن ناگهانی آن  که دارای میدار زیادی انرژی پتانسیل شودیمق به موادی اطال مواد منجرره

 . باشدیماین عمل همراه تولید نور، گرما، صدا و فشار  معموالباعث انجرار شود، که 

، گاز یا دود و یا که برای تولید یک اثر توسط گرما، نور، صدا باشدیمی پیروتکنیک یک ماده یا مخلوطی از مواد ماده

ی غیرمنجرره در یک واکنش شیمیایی گرماده طراحی شده است. انواع اصلی مواد مادهترکیبی از اینها، به عنوان یک 

 : باشدیمپیروتکنیک شامل موارد زیر 

 پودر تابشی 

 باروت 

 ترکیبات دودی 

 منور 

که هریک برای ایراد حرکت یک سیال و به جلو  گردندیم موادی هستند که برای تولید انرژی یا گاز پرفشار استجاده هاشرانهیپ

ی معمولی مواد پرانرژی هستند که شامل یک سوخت مانند بنزین، هاشرانهیپ. شودیمراندن یک حامل یا یک گلوله استجاده 

 .باشندیمسوخت جت، سوخت راکت و یک اکسید کننده 

 :هاطبیه بندی پیشرانه

 های مایعپیشرانه 

 جامد هایپیشرانه 

 های ژلپیشرانه 

 های هیبریدپیشرانه 

(Urbanski, 1964) 

ی هامشخصهاصالح  هاکنندههستند. نیش نرم  هاشرانهیپ، ترکیبات مهم در فرمول بندی مواد منجرره و  هاکنندهنرم 

واص مکانیکی، نرم . به عالوه به من ور بهبود خباشدیمی پلیمری انعطالف پذیرتر رهیزنرمکانیکی پلیمر توسط ایراد یک 

ی دستهبه دو  هاکننده. نرم کنندیمویسکوزیته مخلوط را کاهش داده و سرعت سوختن ماده پرانرژی را ساماندهی  هاکننده

. باشندیمی پرانرژی مانند نیترو و آزیدو هاگروهی پرانرژی دارای هاکننده. نرم شوندیمپرانرژی و غیر پرانرژی تیسیم بندی 

، بنابراین نیش دهندیمی پرانرژی عالوه بر بهبود فرایند و خواص فیزیکی، انرژی کلی فرمول بندی را نیز افزایش اهکنندهنرم 

 پایین هستند. نسبتای پرانرژی، مواد مایع با وزن مولکولی هاکننده. نرم کنندیمی جدید ایجا هاشرانهیپمهمی را در کارایی 

ی ایمنی هامشخصهفرموالسیون مواد پرانرژی، بهبود خواص مکانیکی برای بهتر شدن ی پرانرژی در هاکنندهاولین نیش نرم 

. به عالوه، برای بهبود بخشیدن به خواصی دیآیمکه توسط نرم کردن بافت پلیمر و انعطاف پذیرتر کردن آن بدست  باشدیم

نیش دیگری را ایجا کند. این وظایف  تواندیم(،  نرم کننده Tgمانند کشش سطحی، کشیدگی، نیطه سجتی و نرمی )نیطه 
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، هاشرانهیپشامل کاهش ویسکوزیته ی مخلوط برای سهولت انرام فرایند، بهبود موازنه اکسیژن و محتوای انرژی و در مورد 

 . (L Thompson et al, 2005)باشدیمبهبود سرعت سوختن به من ور سازمان دهی بالیستیک ها 

، اکثر مواد پرانرژی از لحاظ ترمودینامیکی باشندیمکه قادر به آزادسازی انرژی با سرعت باال  مواد منجرره مواد پرانرژی هستند

ی شیمیایی آرام هیترزی هاواکنشتنها به دالیل سینتیکی وجود دارند. به طور کلی بیشتر مواد منجرره  هاآنناپایدار هستند، 

ی تجکیک شیمیایی متعددی ن یر هاسمیمکان. این فرایند شامل کنندیمدر دماهای باال را تحمل  ترعیسردر دمای اتاق و کمی 

ی رادیکالی، فرایند اکسیداسیون و هیدرولیز و مانند آن هاواکنشی آزاد و هاکالیرادزوال تک مولکولی از طریق تشکیل 

 .(Provates, 2001)باشدیم

BDNPA  که  تریپرانرژکاربرد دارد. این ماده اغل  با مواد  هانهشرایپکه در مواد منجرره و  باشدیمیک نرم کننده پرانرژی

در سنتز  .),Prakash 2010(شودیمدرصد وزنی ترکی   01:01به نسبت   |BDNPFمشابه شیمیایی آن هستند مثل

BDNPA 2,2، ماده جامد-dinitropropanol  سپس یک کاتالیست سازدیمبا استالدهید ترکی  شده و مخلوط واکنش را .

. سپس حالل اضافه شده تا گرددیم. پس از کامل شدن واکنش، واکنش توسط آب متوقف گرددیمی به آرامی اضافه اسید

را در خود حل نماید، پس از آن محلول توسط محلول سدیم هیدروکسید و آب شستشو داده شده و در  BDNPAمحصول 

تا  باشدیمهمیت دارد بهینه کردن شرایط سنتز این ماده آنچه که ا.محصول مورد ن ر به دست آیدنهایت حالل تبخیر شده تا 

بتوان محصولی با بازده و کیجیت بیشتر به دست آورد، که این عمل توسط تغییر دادن برخی پارامترهای درگیر در واکنش 

 ردیگیمصورت 

 

 روش تحقیق 
ی ماده. برای سنتز ردیگیی قرار ماست که مورد بررس نیتراسیون-کسیداسیونروش  مورد استجاده در این پژوهش روش ا

که این ماده به صورت آماده  باشدیم( DNPOHدی نیتروپروپانول)-2,2ی اولیه مادهابتدا نیاز به   BDNPAمورد ن ر 

نیتراسیون -وجود ندارد و الزم است تهیه شود. دو روش برای سنتز این ماده وجود دارد که در این پروژه از روش اکسیداسیون

 .استجاده شده است DNPOHی اولیه مادهنتز برای س

 نیتراسیون و دیگری، -دی نیترو پروپانول وجود دارد، اولین روش، واکنش اکسیداسیون-2,2دو روش برای سنتز ماده اولیه 

 دی یقلو دو ترکیبات تهیه برای روش ترین. که در این پروژه از روش اول استجاده شده است. متداولباشدیم مییر ترواکنش

 اولیه پارافین نیترو مونو یک نیترونات نمک واکنش آن در که شد کشف  اسکچر و  کاپالن توسط که است واکنشی شامل نیترو

 تولید را فلزی نیره و نیترو قلوی دو موردن ر ترکی  آبی، محلول در معدنی نیتریت یک و نیترات نیره با ثانویه یا 

 .(Kaplan and Schechter, 1961)کندمی

. گرددمی استجاده هاپارافین نیترو دی از تنوعی یک یتهیه برای دارد، نام نیتراسیون-اکسیداسیون اصطالح به که واکنشی

 یتهیه. شود تبدیل آبی نیترات نیره به دوباره غلیظ اسید نیتریک توسط و شود جدا تواندمی واکنش، در شده تولید ینیره

 وسیله به که نیترونات پروپان-2-هیدروکسی-0 سدیم  واسط حد وسیله به آزمایشگاه در تدااب روش، این توسط ن ر مورد ماده

 (.Hamel et al, 1962)می شود انرام شده، تولید هیدروکسید سدیم با فرمالدهید آبی محلول در نیترواتان واکنش

و  شودیمرده و آن بر روی یک میله سوار فرایند انرام شده در این روش به این صورت است که ابتدا یک بالن ته گرد تهیه ک

. ردیگیمدرجه سانتی گراد تن یم شده است، قرار 01تا 1بالن در یک ظرف آب و یخ که دمای آن توسط دماسنج بین 

. برای شروع ابتدا شودیمهمچنین این سیستم بر روی یک همزن مغناطیسی قرار گرفته و یک مگنت نیز داخل بالن قرار داده 

 %01گرم محلول  4/3و در همان حین  شودیممیلی لیتر آب میطر در بالن ریخته شده و به شدت هم زده  8یترواتان وگرم ن 3

تا  1، به طوری که همچنان دما بین گرددیمدقییه اضافه  20که از قبل تهیه شده است، به آرامی در طی   سدیم هیدروکسید

و توسط همزن  باشدیملوطی از مواد اولیه به همراه یک مگنت در یک بالن . به عبارت دیگر، مخشودیمدرجه نگه داشته  01
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 88/2. بعد از افزودن محلول سدیم هیدروکسید، پس از اینکه واکنش کامل شد، شودیممغناطیسی محلول مدام به هم زده 

م نیتریت به طور کامل در تا سدی شودیمدقییه هم زده  01و مخلوط  گرددیمگرم سدیم نیتریت )جامد سجید رنگ( اضافه 

، این شودیممحلول واکنش حل شود. سپس به طور جداگانه، محلولی از نیره نیترات تهیه شده و به دمای صجر درجه رسانده 

. مخلوط واکنش به آرامی در طی دو دقییه شودیممیلی لیتر آب میطر تهیه  48گرم نیره نیترات در 02محلول با حل کردن 

، به ترگرم. دو دقییه پس از افزودن، دما را توسط کم کردن یخ حمام و افزودن آب شودیمیترات اضافه به محلول نیره ن

 31درجه سانتی گراد  00. پس از آنکه مخلوط در دمای شودیمرسانده  0توسط استیک اسید به  pHدرجه سانتی گراد و 02

برسد. سپس مخلوط به وسیله قیف و  02به  pHتا  گرددیمدقییه دیگر به هم خورد، آنیدر محلول سدیم هیدروکسید اضافه 

. نیره به شودیم( و نیره بر روی کاغذ صافی مانده و از محلول جدا باشدینم خأل)نیازی به  شودیمکاغذ صافی معمولی صاف 

استیک اسید به محلول زیر صافی توسط  pH. باشدیمو محلول زیر صافی محلول مورد ن ر  شودیمطور موقت کنار گذاشته 

 0توسط استیک اسید به    C °21-20 pH. سپس در دمایگرددیمگرم فرمالدهید یکباره اضافه  4/3و  شودیمتن یم  8-6

 .شودیممرتبه استخراج  8میلی لیتر حالل اتیلن کلراید  94دقییه دیگر هم زده شد، توسط  31. پس از آنکه مخلوط رسدیم

 8ورد ن ر در یک قیف جداکننده یا دکانتور ریخته شده، سپس مرحله به مرحله حالل به میدار به طوری که در ابتدا محلول م

تا حالل به طور کامل با محلول مورد ن ر امتزاج یابد. سپس قیف را  شودیم،  قیف به شدت تکان داده شودیممیلی لیتر اضافه 

که در هر مرحله  باشدیمجدا شوند. فاز پایین در این حالت، فاز آلی از یکدیگر  کامالبه صورت آرام در حلیه قرار داده تا دو فاز 

باید از زیر قیف خارج گشته و نگه داشته شود. در نهایت مرموع فازهای آلی به دست آمده از هشت مرحله، محلول مورد ن ر 

اید توسط دستگاه تبخیر کننده . در نهایت حالل اتیلن کلرشودیمخواهد بود و ماده باقی مانده در باالی قیف دور ریخته 

. این ماندیمدی نیترو پروپانول به صورت جامد سجید رنگ باقی -2,2چرخان، در فشار و دمای مورد ن ر حذف شده و ماده 

 9/4. با توجه به میادیر استجاده شده در طی آزمایش میدار محصول به دست آمده حدود بردیمساعت زمان  2فرایند حدود 

ی جامد به رنگ سجید مایل به کرم و دارای حالت روغنی است که دارای دمای ذوب اماده DNPOHی مادهد. گرم خواهد بو

. پس از اتمام آزمایش مورد ن ر ابتدا از جامد نیطه ذوب گرفته شد که با نیطه ذوب ذکر باشدیمدرجه سانتی گراد  64-62

 آمده است:( 0) شکلی انرام شده در هاواکنشگرفت. خالصه  شده در منابع مطابیت داشت، سپس مورد طیف سنری نیز قرار

 
 BDNPAو   DNPOH واكنش های صورت گرفته در سنتز ماده  (1شکل )

 

ی اصلی استجاده کرد. به ایون صوورت کوه، مادهاز آن به من ور سنتز  توانیمسنتز شد،  DNPOHپس از آنکه ماده اولیه 

جامد را هموراه بوا   DNPOHگرم  از 2، آماده کرده، میدار باشدیمخشک  کاماله تمیز و ابتدا یک بالون ته گرد دو دهانه را ک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5402 

 

 DNPOH، تا ماده جامود شودیممیلی لیتر استالدهید وارد ظرف کرده و با سرعت کم توسط همزن مغناطیسی هم زده 90/1

. همچنین از ردیگیمدرجه سانتی گراد قرار  0تا 1به طور کامل در استالدهید حل گردد. در این حین، دما توسط حمام یخ بین 

بسوته  حوایترجو دهانوه دیگور  شوودیموابتدا توسط یک کپسول نیتروژن، گاز نیتروژن از طریق یک دهانه درون بالون دمیوده 

. در هموان شوودیموبه آراموی افوزوده  (BF3) ی فلوئورید بورترمیلی لیتر اسید کاتالیزور  89/1دقییه  40. سپس طی شودیم

. پس از افزودن اسید به طوور شودیمو دما هم پایین نگه داشته  شودیم، نیتروژن دمیده شودیمحین، محلول همچنان همزده 

( بوه MTBEمیلی لیتر متیول ترشویاری بوتیول اتور) 01تا واکنش متوقف شود. سپس   گرددیممیلی لیتر آب اضافه 4کامل، 

ود حل کند. سپس محلول مورد ن ر را در یک قیف جدا کننده ریخته و هوم را در خ BDNPAتا  شودیمعنوان حالل افزوده 

 ترنیسنگی آبی به علت هیال. گرددیمی آبی جدا هیالی آلی از هیالتا پس از قرار دادن قیف در حلیه، بعد از مدتی  شودیمزده 

 pHشسوته توا   NaOH 0%نده توسط محلول و الیه اتری را که در قیف باقی ما شودیمکه حذف  باشدیمی زیرین هیالبودن 

کوه اضوافه شوده بوود،  NaOHبرسد. دوباره الیه آبی را از الیه اتری جدا کرده و الیه اتری توسط همان میدار قبلی  00آن به 

میلوی لیتور آب شسوته شوده و در 0. اکنون الیه اتری سه مرتبه به طور جداگانه توسوط شودیمو الیه آبی جدا  شودیمشسته 

تا آب آن بوه طوور کامول جوذب شوود. در  شودیمهایت محلول باقی مانده به وسیله میدار کمی پودر منیزیم سولجات خشک ن

درجه سانتی گراد تبخیر و حوذف  41میلی متر جیوه و دمای  21ی آخر، حالل اتر توسط تبخیر کننده چرخان در فشار مرحله

 BDNPAکوه هموان محصوول  مانودیموو در انتهوا، موایعی شوجاف بواقی  . این عمل بین یک تا دو ساعت زمان بردهگرددیم

 .(Hamilton,1997)باشدیم

ی فروسورخ و رزونوانس هوافیطتوسوط  هواآن، صحت سنتز BDNPAدی نیترو پروپانول و -2,2پس از سنتز هر یک از مواد 

ی موجوود هواگروهوجود  تواندیمکه هر کدام به نوعی  CNMRو  IR  ،HNMRی هافیطمغناطیسی هسته بررسی گردید. 

ی موقعیت هر دهنده، طیف پروتون نشان دهدیمپیوندهای مختلف در ساختار را نشان  IRدر ساختار ماده را اثبات کند. طیف 

  .باشدیم هاکربنی موقعیت هر یک از دهندهدر ساختار و طیف کربن نیز نشان  هادروژنیهیک از 

های فروسرخ و رزونانس مغناطیسوی هسوته تیییود تولید شد و صحت تولید آن توسط طیف BDNPAی پس از آنکه ماده

گردید، نوبت به بهینه سازی شرایط سنتز رسید. به طوری که در هر بار سنتز، یک پارامتر تغییور کورد و تویثیر آن در میوادیر و 

 یر یافت عبارتست از: شرایط مختلف بر روی نتیره بررسی شد. پارامترهایی که در دفعات مرزا تغی

  میزان کاتالیزور اسیدی 

 میزان استالدهید 

 مدت زمان افزودن اسید کاتالیزور 

  نوع اسید کاتالیزور 

 مدت زمان افزودن محلول نیره نیترات 

  استجاده از حالل متیلن کلراید به جای اتیلن کلراید 

  ی دمایی در سنتز بازهBDNPA 

یر یافت، بازده نهایی واکنش اندازه گرفته شد و با بازده اولیوه )در حالوت عوادی( میایسوه در هر بار که یکی از پارامترها تغی

گردید. که هر کدام از این تغییرات نیز در دفعات مکرر و به میدارهای مختلف انرام و نتیره بوا سوایر آزمایشوات میایسوه شود. 

زایش میودار کاتوالیزور و افوزایش میودار اسوتالدهید در نتایج این قسمت به تجصیل در فصل آینده شرح داده خواهد شد. بوا افو

و افزایش مدت زمان افزودن اسید کاتالیزور میدار بازده محصول افزایش خواهد یافت. با تغییور نووع  BDNPAی سنتز مرحله

جیوت پوایینی دارد. اسید کاتالیزور از اسید بورتری فلوئورید به اسیدهای دیگر، میزان بازده کاهش یافته و ظاهر محصول نیوز کی

همچنین افزایش مدت زمان افزودن نیره نیترات به محلول واکنش نیز سب  افوزایش رانودمان شود. در کول ایون مووارد تغییور 

شد. تغییر حوالل داد و پس از آن تا حدی روند این تغییرات متجاوت میراندمان تا یک جایی روند مشخصی را از خود نشان می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5424 

 

ی دموایی نیوز تویثیر کلراید نیز تا حدی سب  کاهش راندمان و کاهش کیجیت محصول شد. افزایس بوازه اتیلن کلراید به متیلن

 خاصی بر روی راندمان نهایی نداشت.

  افته های

 را تحلیل نمود.  BDNPAتوان طیف فروسرخ ماده با توجه به ساختار ماده و پیوندهای موجود در آن، می

قرار  2608و  2804، 0050، 0381، 0046، 0104های به ترتی  در فرکانسشود هایی که در طیف دیده میپیک

 اند.گرفته

و  2608نشان داده شده است. همان گونه که از طیف پیدا است، پیک موجود در  (2) شکلطیف فروسرخ این ماده در 

ن دهنده پیوندهای گروه نیز نشا 0381و  0050های موجود در باشد. پیکمی CH2و CH3های ی گروهنشان دهنده 2804

های نشان داده است. پیک 0046در  C–O است. همچنین پیوند C–Nی پیوند نشانه 0104باشد. پیک موجود در نیترو می

 باشد. ها و یا نویز میشود یا مربوط به ناخالصیها دیده میریزی که در سایر قسمت

 

 
 BDNPA(  طیف فروسرخ ماده 2شکل )

 

 باید ماده این HNMR طیف در که دریافت گونه این توانمی ،( 3) شکلدر  ماده این از شده داده نشان رساختا به توجه با

 ظاهرppm 2  حدود در که باشد،می انتهایی متیل دو هایهیدروژن به مربوط هاپیک این از یکی .شود مشاهده پیک چهار

 در نیز CH3 گروه هیدروژن سه این که باشدمی میانی متیل وهگر هایهیدروژن ساختار، این در هیدروژن دیگر نوع است. شده

 مربوط دیگر پیک .است افتاده هم روی بر پیک دو واقع در و است گرفته قرار ppm 2 در یعنی قبلی، پیک همان روی بر طیف

 کربن به متصل نهیدروژ به است مربوط بعدی، یکپ .شودمی دیدهppm 4،2  در نیز این که باشدمی CH2 هایهیدروژن به

 چهارتایی پیک یک قال  در را خود ppm 4،5  حدود در نیز هیدروژن این است، متصل اکسیژن دو به طرف دو از که وسطی،

 یک آن مراورت در که است متصل کربنی به ن ر مورد هیدروژن که باشدمی این پیک بودن چهارتایی علت. است داده نشان

(  4) شکلدر  HNMRطیف .شود ظاهر چهارتایی پیک یک بایستمی بنابراین دارد، وجود دخو به متصل هیدروژن سه با کربن

 مشاهده می شود.
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 BDNPA( ساختار ماده 3شکل )

 

 
 BDNPAماده  HNMR(  طیف 4شکل )

 

د ساختار ماده مور توانیم، که در این طیف نیز باشدیم CNMRگرفته شده است، طیف  BDNPAی مادهطیف دیگری که از 

 می توان مشاهده کرد.( 0) شکلاین طیف را در  .ن ر را بررسی نمود

 از آن جایی که پنج نوع کربن در ساختار وجود دارد، باید بتوان حداقل به تعداد پنج پیک در طیف مشاهده کرد. 

. ایون نووع شوودیمودر دو انتهای ساختار دیوده  CH3ی موجود در ساختار، کربنی است که در گروه متیل هاکربنیک نوع از 

 نسبت داد.  ppm 21 به پیک موجود در جابرایی حدود توانیمکربن را با کمی دقت و جسترو در منابع، 

در وسط ساختار متصل به کربن دیگر است، همچنان بر روی هموان پیوک و در هموان  CH3کربن دیگر نیز که در گروه متیل 

 دو پیک بر روی هم افتاده است و قابل تجکیک نیستند.  باًیتیرظاهر گردیده، به طوری که   ppm 21 جابرایی

 در جابروایی نزدیوک  تووانیمومتصول اسوت، ایون نووع از کوربن را  NO2نوع دیگر کربن، کربنی است که به دو گروه نیترو 

ppm021  مالح ه نمود. کربن بعد، کربنی است که در گروهCH2 گور بوه قرار دارد و از یک طرف بوه اکسویژن و از طورف دی

 .  شودیمدیده  ppm 90کربن دیگر متصل است، این نوع کربن در جابرایی حدود 

، بوا توجوه بوه منوابع باشودیمونوع بعدی کربن، که در وسط ساختار و متصل به دو اکسیژن و یک هیدروژن و یک گروه متیول 

مربووط بوه  شوودیمودیده  ppm 77 ظاهر شده است. یک پیک سه تایی که در جابرایی ppm 100  موجود، در جابرایی حدود

 که در طیف سنری از آن استجاده شده است.  باشدیم CDCl3حالل 
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 BDNPAماده  CNMRطیف  (5)شکل 

 

در مرحله بعد، نوبت به مرحله بهینه سازی می رسد. در این قسمت تاثیر پارامترهای مختلف بر روی بازده واکونش بررسوی 

هینه سازی بررسی تاثیر میزان اسید کاتالیزور بر میوزان بوازده موی باشود. هموانطوری کوه در می گردد. اولین مورد در مرحله ب

ولی از یک جایی بوه بعود رونود افوزایش  شودیمابتدا با افزایش میزان اسید میدار محصول بیشتر مشاهده می گردد،  ( 9)شکل

بوا افوزایش اسوید کاتوالیزور  تووانیمتا یک جایی  . پس در نتیرهدهدیمراندمان کند شده و یک روند نامشخص از خود نشان 

 .  شودیممیلی لیتر اسید روند افزایشی در راندمان دیده  0میزان راندمان محصول نهایی را افزایش داد، که در اینرا تا حدود 

 

 
 ( تاثیر میزان كاتالیزور بر بازده واكنش6شکل)

 

میودار بوازده نیوز بیشوتر  ابودییمهر چه میزان اسوتالدهید افوزایش . در مورد دوم تاثیر میزان استالدهید بررسی می گردد

ایون  ( 5) شوکل .کنودیموو میدار راندمان به میدار کمتوری تغییور  رودیماز بین  ریتیث، البته از یک جایی به بعد این شودیم

 .دهدیمتغییرات را نشان 
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 ( تاثیر میزان استالدهید بر بازده واكنش7شکل )

 

، BDNPAافزودن اسید کاتالیزور به محلول واکنش در مرحله سونتز ر مورد زمان افزودن اسید می توان گجت، همچنین د

، البتوه شودیمکه هرچه این زمان افزایش یابد، میزان بازده محصول نیز بیشتر  ردیگیمدقییه صورت  40به آهستگی و در طی 

، به عبارت دیگر افزایش مودت زموان توا رودیمبه سمت ثبات پیش  و شودیمپس از یک زمان مشخص روند افزایش بازده کند 

 تغییرات مربوط را نشان می دهد.  ( 8) شکلسب  افزایش در راندمان شود.  تواندیمدقییه  91حدود 

 

 ( تاثیر مدت زمان افزودن كاتالیزور بر بازده واكنش8شکل )

 

دی نیترو پروپانول، به آرامی و طبق دستور -2,2نتز ماده اولیه افزودن محلول نیره نیترات به محلول واکنش در مرحله س

، محصول با کیجیت شودیمصورت گیرد واکنش بهتر انرام  ترآهسته. هر چیدر این عمل شودیمدقییه انرام 2آزمایش طی 

. تغییرات مورد ده همراه باشد. این افزایش زمان نیز تا حدی قابل قبول است که با افزایش بازگرددیمبهتر و میدار بیشتر تولید 

 نشان داده شده است.  (6) شکلن ر در 
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 ( تاثیر مدت زمان افزودن نقره نیترات بر بازده واكنش9شکل )

 

از سوولجوریک اسوید  BF3ی جداگانوه بوه جوای اسوید هواشیآزمابه عنوان یکی از پیشنهاداتی که مطرح گردیده بود، در 

H2SO4  و کلریدریک اسید HCl و  ترنییپوابه عنوان کاتالیزور استجاده شد، که در نتیره محصولی با میودار کمتور، کیجیوت

 .  باشدینمرنگ بسیار کدر تولید شد. بنابراین این اسید به عنوان کاتالیزور، ماده مناسبی 

. باشدیم DNPOHی سنتز مرحلهر حالل در ی مربوط به سنتز صورت گرفت تغییهاشیآزمایکی دیگر از تغییراتی که در 

به عنوان یکی از تغییرات، حالل مورد ن ر  باشدینمدی کلرو اتان به راحتی یافت نشده و در دسترس -2و0به علت اینکه حالل 

نیز محصوول و از ن ر کیجیت  ابدییمتغییر داده شد و از متیلن کلراید استجاده شد. نتیره نشان داد که راندمان تا حدی کاهش 

ی دارد. بنابراین تا حد امکان بهتر است از هموان حوالل اتویلن کلرایود ترنییپانسبت به محصول اصلی متجاوت است و کیجیت 

 استجاده گردد.
 

  گیریبحث و نتیجه
ن نیتراسیو-که برای سنتز این مواد از روش اکسیداسیون شودیمانرام  BDNPAو  DNPOHی مادهدر این پروژه سنتز دو 

مییر، بازده باالتری دارد و در مییاس  تر روش، به این علت که این روش نسبت به روش دیگر یعنی گرددیماستجاده 

ی هایسنربا استجاده از طیف  هاآن، صحت سنتز ردیگیم. پس از آنکه سنتز این مواد صورت باشدیم ترمناس آزمایشگاهی 

تا  شودیمانرام  هاشیآزما. پس از آن مراحل مختلف بهینه سازی بر روی شودیمفروسرخ و رزونانس مغناطیسی هسته بررسی 

و  باشدیمی پرانرژی است که دارای حساسیت کم کنندهیک نیترو نرم  BDNPA .بتوان بهترین راه را برای سنتز انتخاب کرد

 هاآنپلیمرهای پرانرژی قرار گیرد تا خواص  در بافت تواندیمگسترش یافته است. این ماده  به همین علت امروزه استجاده از آن

نیز کاربرد دارد. بنابراین سنتز و بهینه سازی آن مورد  هاشرانهیپی پرانرژی در مواد منجرره و مادهرا بهبود بخشد. همچنین این 

 .شودیماهمیت واقع 

از نیترواتان با خلوص باال،  اسیوننیتر-روش اکسیداسیون. در باشدیم DNPOHی  مادهنیاز به پیش  BDNPAبرای سنتز  

. حالل مورد گرددیمو فرمالدهید استجاده  ی سدیم نیتریت، سپس محلول نیره نیتراتمادهمحلول سدیم هیدروکسید غلیظ، 

، به این دلیل که از شودیمپایین انرام  نسبتا. این سنتز در دمای باشدیمدی کلرو اتان( -2و0استجاده نیز اتیلن کلراید )

ی باالی نیره نهیهزطرات محتمل پیشگیری شود و از تشکیل محصوالت جانبی نیز جلوگیری شود. تنها عی  این روش خ

ی تولید شده در آزمایش به نیره نیترات، تا حدی نیرهی دوبارهبا تبدیل  تواندیمکه این مشکل نیز  باشدیمنیترات مصرفی 

، به طوری که نیره در نیتریک اسید حل شده و تولید نیره ردیگیمیظ صورت مرتجع شود، که این عمل توسط نیتریک اسید غل
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. نیره کندیمی سجید تولید هاستالیکرکه تبخیر آب موجود در آن، محصول نیره نیترات را به صورت  کندیمنیترات و آب 

 نیترات باید در شرایط بدون نور نگهداری شود.

. باشدیمپیش نیاز  BDNPAکه در هر مرحله از سنتز  باشدیمل مشکل ی الزم و در عین حاامرحله DNPOHسنتز 

DNPOH  از  ترنییپاکه پس از سنتز باید در دمای  باشدیمدرجه سانتی گراد  64تا  62جامدی سجید رنگ با نیطه ذوب

. ردیگیمانرام  BDNPA. پس از سنتز این ماده، سنتز دهدیمدمای محیط نگهداری شود زیرا در دمای محیط تغییر شکل 

نیز به عنوان کاتالیزور  BF3، که اسید ردیگیمبا استالدهید صورت  DNPOHاین عمل نیز در محیطی بی اثر توسط واکنش 

. محلول سدیم هیدروکسید به جهت باشدیمو حالل مورد ن ر برای استخراج، متیل ترشیاری بوتیل اتر  گرددیماستجاده 

. در آخر منیزیم سولجات سب  از بین بردن آب موجود در محلول رودیممحلول به کار خنثی کردن اسیدهای موجود در 

. حذف حالل اتر توسط دیآیم. حالل اتر در نهایت توسط دستگاه روتاری تبخیر شده و محصول مورد ن ر به دست شودیم

مورد نیاز را  خألقوی دارد تا بتواند  نسبتابا پمپ  زیاد )فشار خیلی کم( دارد، بنابراین نیاز به دستگاه روتاری خألروتاری نیاز به 

 20و دانسیته ی آن در   درجه سانتی گراد( 001مایعی است که دمای جوش باالیی دارد ) BDNPAفراهم نماید. محصول 

زمانی که آب  . برای سنتز این ماده نیاز به یک محیط بی اثر و فاقد رطوبت است تاباشدیمگرم بر میلی لیتر  39/0درجه برابر 

. افزودن آب سب  استخراج شودیمو محصوالت جانبی اضافه  هادهندهبرای توقف واکنش اضافه گردد. آب برای حذف واکنش 

خیلی باال  pH. گرددیمنیز تن یم  pHو  شودیماسید شده که برای خنثی شدن این اسید محلول سدیم هیدروکسید اضافه 

 شودیمگرفته  NMRو  IRی سنتز شده طیف مادهاز هردو  BDNPAپس از سنتز  .شودیم BDNPAنیز سب  هیدرولیز 

 شودیمو شرایط مختلف حین آزمایش تغییر داده  شودیمی سنتز بررسی شود. پس از آن بهینه سازی شرایط انرام رهینتتا 

 تا اثر هریک بر روی راندمان و بر روی کیجیت محصول مشخص گردد. 

میدار اسید کاتالیست، مدت زمان افزودن کاتالیست، نوع اسید  شوندیمسنتز، مواردی که تغییر داده  برای بهینه سازی این

، که هریک باشدیمی دمایی بازهکاتالیست، مدت زمان افزودن محلول نیره نیترات، میدار استالدهید، نوع حالل استجاده شده و 

تا اثر آن بر روی راندمان واکنش و محصول نهایی  شودیمغییر داده ی متعدد تهاشیآزمااز این موارد در شرایط مختلف در 

مشخص شود. اضافه کردن به میدار اسید کاتالیست، افزودن به میدار استالدهید، بیشتر کردن زمان افزودن اسید کاتالیزور و 

و پس  ابدیینمتا هر میداری ادامه  ، البته این افزایشگردندیمزمان افزودن محلول نیره نیترات، هریک باعث افزایش راندمان 

باعث کاهش  بایتیراز یک میدار مشخص روند تغییر راندمان متجاوت خواهد شد. تغییر نوع حالل و نوع اسید کاتالیزور نیز 

ی دوم آزمایش را تا حدی گسترش داد بدون اینکه مرحلهی دمایی بازه توانیم. همچنین شودیمراندمان و کیجیت محصول 

 ری در راندمان ایراد شود. تغیی

BDNPA  در اکثر موارد با مشابه شیمیایی خود یعنیBDNPF  ی مادهو یک  شودیمدرصد وزنی ترکی   01/01به صورت

، استال به شکل مایع و باشدیمبه صورت استال  BDNPAبه صورت فرمال و  BDNPF.  کندیمپرانرژی تراری را تولید 

 . شدبایمفرمال آن به شکل جامد 

 به محصولی با میدار و کیجیت بیشتر دست یافت. توانیمبنابراین با تغییر پارامترهای مختلف در آزمایش 
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