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چکیده
 از جمله کاربردها ی این ترکیبات استفاده در تولید داروهاا یاا ماواد ادواسا.ترکیبات آزیدی کاربردهای وسیعی در صنایع نظامی و غیرنظامی دارند
 نار، بایندر های پرانرژی نظیار للیسایدیآ آزیادو پلیمار، تولید کیسه هوای خودرو، تولید پلیمرهای القوی بزرگ از طریق واکنشهای کلیک،داروها
 سانتز ایان، با توجه باه تناوک کااربرد آل یاآ آزیادها.کننده و افزودنیهای اصالحکننده سرعت سوزش در پیشرانههای جامد مرکب را می توان نا برد
 بین آل یآ هالیدهای مربوطه و سدیم آزید استفادهSN2  عموماً برای سنتز آل یآ آزیدها از طریق انجا واکنشهای.ترکیبات بسیار اائز اهمیت میباشد
 در. دارای جذابیت بیشتری مایباشاد،میشود؛ با این وجود روشهای سنتز مستقیم آن ها از مواد اولیه ال لی که به لحاظ تجاری در دسترس میباشند
. کاربردهای نظامی این ترکیبات نیز مورد بررسی قرار لیرد،این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه روشهای سنتز آل یآ آزیدها
. اکسید کننده آزیدی، پیشپلیمر آزیدی، بایندر آزیدی، نرم کننده آزیدی، آلکیل آزید:واژههای کلیدی

Review on Synthesis Methods of Alkyl Azides and Their Applications
N. Zekri1, F. Bazri2, R. Fareghi-Alamdari*,3, Hassan Hazarkhani4
1,2,3-Maleke Ashtar University of Technology- Tehran
4-Science Edjucation Center- Tehran
(Received: 12/27/2016, Accepted: 10 /2/2017)

Abstract
Azide compounds have vast applications in military and civilian industries. Some of their applications include use in drug
or drug intermediate production, macro cyclic polymer production through click reaction, automobile airbag production,
energetic binders such as GAP, plasticizer and burning rate control additive in solid composite propellants. Due to the
wide range of applications of azide compounds, the synthesis of these compounds is important. Although the SN2 reaction
between alkyl halides and sodium azide is usually used for the synthesis of alkyl azides; the direct synthesis of these
compounds from alcohols, which are commercially available, is more attractive. In this paper, synthesis methods and
military applications of alkyl azides have been discussed.
Keywords: Alkyl Azide, Azido Plasticizer, Azido Binder, Azido Pre polymer.
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دو پیوند  N-Nدر RN3متفاوت میباشد.
تجزیه ترکیب شیمیایی آزید آلی با آزادشدن لاز  N2و به صاورت زیار
انجا میشود:

 -1مقدمه

N3

RN + N2

نخستین دمای تجزیاه بارای ترکیباات آزیادی باین 138 -171 ⁰Ϲ
میباشد و مقدار انارژی فعاال ساازی بارای پیوناد KJ/mol ،CN-NN
 181-171میباشد .الز به ذکر است که در آل یآ آزیدها  ،انرژی
فعال سازی لروههای  C-N3با افازایش انادازه لاروه آل یلای کااهش
مییابد(جدول1[)1و.]8
ساختارهای رزونانسی آزیدها نشان میدهد که آزیدها می توانند تحت
شرای مختلف واکنش های متفاوتی انجا دهند(ش آ)1؛ بدین معنای
کااه چنانچااه در محاای ال تااروندوساات وجااود داشااته باشااد ،بااا
ال تروندوست در موقعیت  1و الر هساتهدوسات باشاد ،باا ترکیباات
هستهدوست در موقعیت  5واکنش می دهند .همچنین تحت ناور و یاا
ارارت پیوند ساده نیتروژن -نیتروژن لسساته مای شاود و ادواسا
های نایترنی تولید می شوند که از لحاظ سنتزی برای تولیاد ترکیباات
نیتروژندار ،بسیار اائز اهمیت هستند .همچنین میتوانناد در اواور
ترکیبات ااوی پیوند دولانه یا سه لاناه در واکانشهاای القاهزایای
شرکت کنند (واکنشهای کلیک(ش آ1[))2و.]3
به دلیآ اهمیت و کاربردهاای فراوانای کاه آل یاآ آزیادها در صانایع
نظااامی و غیرنظااامی دارنااد ،در ایاان مقالااه انااواک روشهااای ساانتز و
کاربردهای نظامی این ترکیبات مورد بررسی قرار لرفته است.

جدول  -1انرژی تجزیه برخی آل یآ آزیدها[.]1
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شکل  -1ساختارهای رزونانسی یک آل یآ آزید[.]1
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شکل  -2واکنش آل یآآزیدها در محی های متفاوت[1و.]3
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مواد پرانرژی ترکیب یا مخلوطی از ترکیبات شیمیایی هساتند کاه در
هنگا فعال شدن از طریق برخورد ،ضربه ،شوک ،جرقه ،شعله ،ارارت
یا هرلونه اعمال سااده پاالا انارژی تحات واکانش شایمیایی قارار
میلیرند و اجم زیادی از لرما و لاز آزاد میکنند[.]1
ترکیبات آزیدی به عنوان ی ی از پرکااربردترین لاروه در دساته ماواد
پرانرژی آلی و غیرآلی محسوب میشوند .به ازای افزایش هر لروه آزید
به مول ول ،انرژی آن ادود  533 KJ/molافزایش مییابد[.]2
در سااال  1681اولااین ترکیااب آزیاادی بااا نااا فنیااآ آزیااد ،توس ا
پیترلریا از واکنش بنزن دی آزونیو با آمونیاک سنتز شد.
به دنبال آن در سال  ،1681هیدروژن آزید توس کورتیوس کشف شد.
به دلیآ طبیعت خطرناک اکثرآزیدها ،بین سالهای  1831تا  1881سنتز
این ترکیبات متوقف شد تا زمانی که دانش کافی در مورد مسئله ایمنای
آزیدها فراهم شد[ .]5ترکیبات آل یآ آزید ساده ،نقاط جوش و قطبیات
بسیار مشابهی به آل یآ کلریدها یا برمیدهای مربوطه دارند[.]1
اکثر آزیدها قابلیت انفجااری داشاته و باه شاوک لرماایی و فیزی ای
اساس می باشند .چنانچه در آزیدها نسبت ( (C+O)/Nتعداد اتم های
کربن و اکسیژن به تعداد اتم های نیتروژن ) کمتر از مقادار  5باشاد،
ااتمال انفجار بیشتر میشود[ .]3تجزیه ارارتی ترکیبهای آزیادو از
ش ستن دو نوک پیوند یونی یا کوواالنسی انجاا مایشاود .بسایاری از
ترکیب های آزیاد آلای ،ترکیاب هاایی باا پیوناد کوواالنسای هساتند.
ال ترونگاتیویته لروه  –N3پیوند  C-Nرا تقویت میکند .بنابراین طاول

مروري بر روشهاي سنتز آلکیلآزیدها و کاربردهاي آنها

 -1-2انجام واکنشهای جانشینی هسته دوستی

واکنش بازشدن القه های اپوکسید نشان دهنده مسیری خوب بارای
تش یآ بتا آزیدوال آها است ،که به نوبه خود مایتواناد منتهای باه
تولید بتاآمینوال آها و آزیریدینها شود .استفاده از کاتاالیزلر فعاال
ناوری در ایاان واکاانش باارای القااای کایرالیتااه محوااول ماایباشااد.
کاتالیزلرهای انتخابی کما ل ا هاای ساالن (ساالن -N’,N :بایا
(سالیسیلیدن) اتیلن دی آمین) هستند که در آنها کارو باه عناوان
فلز مرکزی است .در مورد اپوکسیدهای مزو ،محوول میتواناد یاک
جفت انانتیومر باشد(ش آ.]3[)8

در میان روش های مختلفی که برای تهیه آل یاآ آزیادها وجاود دارد،
روش قدیمی جانشینی هسته دوساتی اهمیات ویاژه ای دارد .در ایان
روش آزیدهای فلزی قلیایی و سدیم آزید به عنوان منباع آزیاد ماورد
استفاده قرار می لیرند و ترکیباتی با لروه تارک کنناده خاوب مانناد
سولفیتهاا و کربنااتهاا باه عناوان واکنشاگر

هالید ها ،سولفونات ها،
استفاده می شاوند کاه باازده بااالیی در تشا یآ آل یاآ آزیاد دارناد.
م انیسااام ایااان واکااانش باااا آل یاااآهالیااادهای ناااوک  1و SN2 ،2
میباشد(ش آ5[)5و.]3

N3
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O

)Me3SiN3 (20 equiv
)A (0.2 equiv
Et2O, 24h

شکل  -3شمای سنتز آل یآ آزید از آل یآ هالید به روش جانشینی هسته دوستی[.]5
H

همچنین میتوان آل یآ آزیدها را از ال آهاا طای واکانش جانشاینی
هسته دوستی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم تهیه نمود .در روش
غیر مستقیم ،که یک روش دومراله ای است ،ابتدا لروه هیدروکسیآ
به یک ترک کننده خوب مثآ توسایالت تبادیآ مایشاود .سا ا در
مراله دو توسیالت ااصآ با یون آزید واکنش میدهاد تاا محواول
مورد نظر بدست آید(ش آ.]5[)1
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شکل  -6واکنش تهیه آل یآ آزید با استفاده از ماده اولیه اپوکسیدی[.]3

 -3-2واکنش میتسونوبو
آل یآ آزیدها را می توان از طریاق واکانش میتساونوبو 1ال اآهاا در
اوور هیدروژن آزید به دست آورد .این تبدیآ شامآ واکانش ال اآ
نوک اول یاا دو باا هیادروژن آزیاد ،تاریفنیاآفسافین و دیاتیاآ
آزودیکربوکسیالت میباشد که در آن شیمی فوایی محوول بادون
تغییر باقی میماند(ش آ.]5[)7
سمیت و هزینه باالی دی اتیاآ آزودیکربوکسایالت و هیادرازوییک
اسید ،کاربرد این واکنش را محدود میکند.

O

امااا در روش مسااتقیم ،ال ااآ و ساادیم آزیااد را همزمااان بااا اسااتفاده از
کاتالیزلر تترا بوتیآ آمونیو یدید (کاتالیزلر انتقال فاز) ،یک باز آمینی و
تولوئن سولفونیآ ایمیادازول در ااالل  ،DMFباه درون رارو واکانش
منتقآ میکنند .باز ب ار لرفته شده هیادروژن اسایدی را از ال اآ جادا
می کند .ال آ از سر اکسیژن به تولوئن سولفونیآ ایمیدازول امله کارده
و همزمان یون آزید به ترک کننده امله میکناد و تولیاد آل یاآ آزیاد
مینماید .واکنشهای انجا شده در ش آ( )3نشان داده شدهاند[.]5
DMF, reflux, 6-12h

O Cl O
t-Bu

شکل  -4شمای سنتز آل یآ آزید از ال آ به روش غیرمستقیم[.]5
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شکل  -7واکنش میتسونوبو برای سنتز آل یآ آزیدها[.]5

R-OH + NaN3

 -4-2استفاده از ماده اولیه آمینی
آمین های آلیفاتیک نوک اول توانایی تبدیآ به آزیاد متناارر خاود را
بوسیله ی واکنش انتقال دی آزو دارند .عمدهتربن عامآ انتقال دیآزو

Tslm: H3C

شکل  -2شمای سنتز آل یآ آزید از ال آ به روش مستقیم[.]5
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 -2روشهای سنتز آلکیل آزیدها

 -2-2بازشدن حلقههای اپوکسید
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استفاده شده ،تریفلیت آزید ( )TfN3اسات ،کاه آن را مایتاوان باا
استفاده از تاریفلوئورومتاانساولفونیک و سادیم آزیاد تهیاه کارد.
م انیسم واکنش از نوک  SN1میباشد و با افظ شایمیفواایی مااده
اولیه همراه است(ش آ5[)6و.]7
N3

مواااارو نظاااامی ایااان ترکیباااات شاااامآ باینااادر[18و،]17
ناار کننااده[17،2و ]16و افزودناایهااای کنتاارلکننااده ساارعت
سوزش[ ]18می باشد .همچنین مایعات یونی هاای رلول آزیادی باه
عنوان جایگزین مناسبی برای سوخت های متاداول فعلای معرفای و
لزارش شده اناد[21،21و .]22در اداماه نقاش ترکیباات آزیادی در
موارو نظامی به تفویآ توضیح داده شده است.

NH2
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O
N3
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S
O

 -1-1-3ترکیب  -2آزیادو -N,N -دی متیال اتاان آماین
F

TfN3 :

R= CH3

,

) (DMAZبه عنوان سوخت مایع

F

ترکیب  -2آزیدو -N,N -دی متیاآ اتاان آماین ) ،(DMAZترکیاب
مایعی با ساختار نشان داده شده در ش آ ( )18میباشد.
انتظار می رود که این ترکیب بادلیآ عمل ارد پیشرانشای مناساب و
سمیت پایین ،به عنوان جایگزین سوختهای مایع هیادرازینی مثاآ
مونومتیااآ هیاادرازین ) (MMHو دیمتیااآ هیاادرازین ) (DMHدر
پیشرانه های مایع ماورد اساتفاده قارار بگیارد .محققاان کشاورهای
اروپایی و امری ا و ایران توجه ویژهای به این ماده دارند.
تام سون از ارتش امری ا از  DMAZبه همراه برخای افزودنایهاا باه
عنوان پیشرانه دوتایی و ت ی در موتورهای راکتهاا اساتفاده کارده
است[25و .]21همچنین ترکیب سوخت  DMAZو اکسیدکنندههای
 H2O2/N2Oبرای استفاده در موتورهاای تنظایم مادار مااهوارههاای
کوچک ،معرفی شده است[ .]25دکتر قنبری پاکادهی و هم اارانش
شرای بهینه برای خالص سازی  DMAZدر مقیاس آزمایشاگاهی را
معرفی کرده و نشان دادند که ترکیب  DMAZ-N2O4میتواند بارای
برنامههای فوایی مناسب باشد[.]23

شکل  -8شمای تهیه آل یآ آزید از آمین[.]5

 -2-2افزایش یون آزید به کمپلکسهای-πآلیل پاالدیم
این واکنش کاه واکانش تساوجی -تراسات 1نامیاده مایشاود و در
ش آ( )8آمده است ،یک واکنش جانشینی کاتالیسات شاده توسا
پاالدیم میباشد .این واکنش شامآ یک واکنشگر با لروه ترک کننده
در موقعیت آلیلی است .ابتدا کاتالیزلر پاالدیم با عدد اکسایش صافر
با لروه آلیلی کوئوردینه شده و با افزایش عدداکسایش پاالدیم به دو،
کم ل ا  πتش یآ میشود .س ا کم ل ا  πااصله تحات تااریر
نوکلئوفیآ آزید ،منتهی به محوول جانشینی میشود[.]6
 -6-2انجااام واکاانش افزایشاای  4،1روی ترکیبااا  αو β
غیراشباع کربونیلی
ترکیبات کربونیآ غیراشباک آلفا و بتا با یون آزیاد واکانش افزایشای
 1،1انجا می دهند .مثالی از این روش جهت سنتز آل یآ آزیدها ،در
سال  1888ورکر و هم ارانش شارح داده شاد کاه منباع یاون آزیاد
مخلوطی از تری متیآ سیلیآآزید و استیک اسید میباشد(ش آ.)11
آمین های نوک سو نقش کاتاالیزلر را ایفاا مایکنناد .ایان واکانش
افزایشی از نوک هسته دوستی میباشد[.]3

 -2-1-3مایعا یونی آزیدی به عنوان سوختهای هایپرگول
مایعات یونی آزیدی ازجمله ترکیباتی هستند که پتانسیآ استفاده به
عنوان سوخت های رلول 1در صنایع نظامی جاایگزین ساوخت هاای
سمی و متداول فعلی را دارند .مایع یونی عبارتی برای توصایف کلای
نمک هایی با دمای ذوب پایین(کمتراز111درجه ساانتیگراد) کاه در
محدوده وسیع دمایی به صورت مایع هستند ،میباشد[ .]21مایعاات
یونی های رلول ،مایعات پرانرژی هستند که به صورت خود به خود و
سریع در تماس با اکسیدکننده (بدون منبع خاارجی ااتارام مانناد
جرقه) مشتعآ میشوند[.]22
مایعات یونی آزیدی میتوانند دارای کاتیون آزیدی یا آنیاون آزیادی
باشند(جدول 2و ش آ21[)12و.]22

-3کاربردهای ترکیبا آزیدی
کاربردهای آل یآ آزیدها به دو دساته نظاامی و غیرنظاامی تقسایم
بندی میشود.
کاربردهااای غیرنظااامی آنهااا شااامآ موااارو دارویاای[ ،]8بیولااوژی
[11،11و ،]12ایجاااد اتواااالت عرضاای 2در پلیمرهااا[ ،]15تولیااد
پلیمرهای القوی بزرگ از طریق واکانشهاای کلیاک11[ 5و ]13و
تولید کیسه هوا در صنعت خودروسازی[ ]1میباشد.

4- Hypergol

1- Tsuji-Trost
2- Cross-Linking
3- Click Chemistry
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R

R

 -1-3آلکیل آزیدها به عنوان سوخت

مروري بر روشهاي سنتز آلکیلآزیدها و کاربردهاي آنها

X

N3

[Pd(dba)2], PPh3,
[15]crown-5, THF

NaN3
81-85%

L

Pd

X

X= OMs, OTs, OAc

L

شکل  -9واکنش افزایش یون آزید به کم ل اهای  -πآلیآ پاالدیم برای سنتز آل یآ آزیدها[.]6
O
Me3SiN3, HOAC,
cat. NR3, CH2Cl2,
25 0C, 20h
90%

N3

شکل  -11واکنش آنیون آزید با ترکیب کربونیآ غیراشباک[.]3

Me
N
N3
Me
شکل  -11ساختار .DMAZ
جدول  -2مایعات یونی های رلول با آنیون آزید[21و.]22
N3
N3
N

NH

N3

N3

NH

Me

XN3

N

 -3-3بایندرهای پرانرژی آزیدی
Me

بایندرها ،چسبندلی بین ذرات سوخت و اکسایدکنناده را افازایش
میدهند و موجب میشوند که پیوستگی ذرات باه ی ادیگر بهتار و
خواص م انی ی بهتری در انتهای فرآیند ایجاد شود .همچناین ایان
مواد سرعت سوزش و عمل رد را اصالح مینمایناد و در عاین ااال
موجب کاهش اساسیت به ضربه و اصط اک میشوند .بایندرها باه
دو دسته پرانرژی و خنثی تقسیم بندی میشوند[.]18
پلی اکستانها با نا های  -5،5بیا(آزیدومتیآ)اکستان (-5 ،)BAMO
آزیاادومتیآ -5-متیااآاکسااتان ( )AMMOو  -5نیتراتااومتیااآمتیااآ
اکستان ( ،)NIMMOبه دلیآ لرانروی کم و داشتن خواص م اانی ی
خاااوب بعاااد از پخااات بااارای اساااتفاده در باینااادرها مناساااب
هستند(ش آ.]17[)11

R
R = CH3 ,
)X- = N(CN)(NO2) (1), N(CN)2 (2
)R = CH2CH2N3 , X- = N(CN)(NO2) (3), N(CN)2 (4

شااکل  -12برخاای از مایعااات یااونی آزیاادی بااه عنااوان مایعااات یااونی
های رلول[21و.]22

 -2-3نرم کننده آزیدواستری
نر کنندههاا اجازای مهمای در فرموالسایونهاای ماواد منفجاره و
پیشرانه هستند .در واقع این مواد مول ول های کوچ ی هستند که با
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O

نفوذ بین الیاو زنجیرهای پلیمر ،بین آنها فاصله انداخته و نیروهاای
بین مول ولی را کاهش داده و ارکت زنجیرها روی ی ادیگر را آساان
تر میکنند[.]17
نر کننده ها به دو دسته خنثی و پرانرژی طبقه بندی میشاوند کاه
ترکیبات آزیدی جزء نر کنندههای پرانرژی هستند.
از مهمترین زیر مجموعه نر کنندههای پرانارژی برپایاه آزیاد ،نار
کنندههای آزیدواستری میباشند .مهام تارین ویژلای جاذابی کاه
استفاده از این نر کنندهها را توجیه میکند ،لرمای تش یآ بااالی
آنها است[ .]16تجزیه لرمازای ترکیبات آزیادی آلای ،محواوالت
ااترام غنی از نیتروژن بدون دود تولید میکند.
نر کنندههای آزیدواستری همانند سایر نر کنندههای آزیدی دارای
فشاربخار پایین ،نقطهجوش باال و ویس وزیته پایین میباشاند و باه
دلیاآ کماک باه افازایش باارلیری جاماد و بهباود فرآیندپاذیری
بایندرهای پلیمری برپایه آزید توجه زیادی را به خود جلب نمودهاند.
لروه آزید عالوه بر انرژیزایی باعا پایاداری ارارتای و همچناین
کاهش مؤرر در میزان دود پیشرانه میشود ،بدون اینکه کاارایی آن
کاهش یابد .به عالوه این نر کنندهها به عنوان کاهشدهناده مقادار
شعله در لازهای خروجی پیشرانه تفنگی و موش ی شناخته میشوند
و همچنااااین باعاااا بهبااااود رفتااااار ارارتاااای پیشاااارانه
میشوند(ش آ2[)15و.]16

تحقیق و توسعه مواد پرانرژي -سال سیزدهم -شماره  -1شماره پیاپی  -92بهار و تابستان 1921
O

CH2OCOCH2N3
O2N C

CH2OCOCH2N3

O

N3

CH2OCOCH2N3
TMNTA

O

CH2OCOCH2N3
N3H2COCOH2C C CH2OCOCH2N3

O

O

O

CH2OCOCH2N3

N3

هنااری و هم ااارانش ساانتز ترکیااب  -1،8دی آزیاادو-6،8،1،2-
تترانیترو -6،8،1،2-تترازا نونان (ش آ  )18را لزارش کردند و نشان
دادند که این ترکیب میتواند به عنوان اصالح کننده سرعت ساوزش
برای  HMXعمآ کند.

EGBAA

O

N3

O

 -4 -3افزودنیهای کنترلکننده سرعت سوزش

N3
O

DEGBAA

PETKAA
O

CH2OCOCH2N3
N3

H3CH2C C CH2OCOCH2N3

O

O

CH2OCOCH2N3

N3

NO2 NO2 NO2 NO2
شکل  -16ساختار ترکیب  -8،1دی آزیادو-

O

TAAMP

BAEA

CH2OCOCH2N3
CH2N3

C

N3H2C

O

N3

 -6،8،1،2تترا نیتراتو -6،8،1،2-تتارازا نوناان
بااه عنااوان افزودناای کنتاارل کننااده ساارعت
سوزش[.]18

N3
O

CH2OCOCH2N3

AHAH

BABAMP

COOCH2CH2CH2CH2N3

COOCH2CH2CH2N3

COOCH2CH2N3

COOCH2CH2CH2CH2N3

COOCH2CH2CH2N3

COOCH2CH2N3
BADEP

BADBP

BADPP

نحوه تاریر این ترکیب بر روی نمودار سرعت سوزش  HMXدر ش آ
( )17نشان داده شده است .همانطور که این ش آ نشاان مایدهاد،
افزایش این ترکیب به  HMXباع افازایش سارعت ساوزش بادون
تغییر در رژیم سوزش آن شده است[.]18

شکل  -13ساختار تعدادی از نر کنندههای آزیدواستری[2و.]16
CH2N3
H2
H2
C C C O
n

CH2N3
H2
H2
C C C O

CH2N3
CH3
O

CH3
]Poly[AMMO

)(AMMO

CH2N3
CH2N3

CH2N3

n

]Poly[BAMO

O
)(BAMO

شکل  -14ساختار چند نمونه بایندر پلی اکستانی[.]17

همچنین پلیمر للیسیدیآ آزید ( )GAPکه یک پلیمر پرانرژی است،
به عنوان بایندر در پیشرانه ها مورد استفاده قرارمیلیرد GAP .یاک
پلیمر منحور به فرد با چگالی باال و لرمای تشا یآ مثبات برابار باا
 181/7 KJ/molاست .الیگومرهای GAPبا جر مول ولی 311-111
به عنوان نر کننده به کار میروناد .در مقاباآ الیگومرهاای باا وزن
مول ولی باین  5111و  ،5311باه عناوان باینادر بارای پیشارانههاا
استفاده می شوند و در ارر پخات باا ایزوسایانات مخلاوط پلیمرهاای
پرانرژی پلی اتر-کاربامات را تش یآ میدهند (ش آ.]17[)13

H

CH2N3

H

C

C

H

H

O
n

شکل  -17روند تغییرات سرعت سوزش  HMXباا افازودن اصاالح کنناده
سرعت سوزش  -8،1دی آزیدو -6،8،1،2-تترانیترو -6،8،1،2-تتارازا نوناان
[.]18

 -4نتیجه گیری

HO

آل یآ آزیدها بدلیآ دارا بودن لروه آزیادی ) (N3در سااختار خاود،
انرژی بااالیی داشاته و پایاداری کمتاری در مقایساه باا بسایاری از
ترکیبات آلی دارند .بر همین اساس باا اضاافه کاردن ایان لاروه باه
ساختار بایندرها و نر کنندههای مرسو  ،آنها را به ترکیبات پرانرژی
تبدیآ میکنند تا انرژی سیستمهای پیشرانه افزایش یابد.

شکل  -12سااختار پلیمار للیسایدیآ

آزید (.]17[)GAP
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N3CH2NCH2NCH2NCH2NCH2N3

مروري بر روشهاي سنتز آلکیلآزیدها و کاربردهاي آنها

،نشان داد که روش سنتز مستقیم این ترکیبات از مواد اولیاه ال لای
 میتواند برای تولید آل یاآ،که به لحاظ تجاری دردسترس میباشند
.آزیدها در مقیاس باال مناسبتر باشد

 روشهای متعددی برای سنتز،با توجه به اهمیت تولید این ترکیبات
 اکثار ایان واکانشهاا شاامآ انجاا یاک واکانش.آنها وجود دارد
( با ماواد اولیاه آل یاآN3-)  بین یون آزیدSN2 جانشینی نوکلئوفیلی
 مقایسه نتایج روشهای سنتز.هالید مربوطه و یا اپوکسیدها می باشد

Downloaded from isaem.ir at 1:38 +0330 on Tuesday November 20th 2018

مراجع
[1]

Olah, G. A.; Squire, D. R. “Chemistry of Energetic Materials”; 1 st, Academic Press Inc., United States of America, 1991.

[2]

Agrawal, J. P.; Hodgson, R. “Organic Chemistry of Explosives”; 1 st, Wiley, Chichester, 2007.

[3]

Brase, S.; Banert, R. “Organic Azides: Synthesis and Application”; 1st, Wiley, Chichester, 2010.

[4]

Scriven, E. “Azides and Nitrenes: Reactivity and Utility”; 1st, Academic Press, New York, 1984.

[5]

Brase, S.; Gil,.C.;.Knepper, K.; Zimmermann, V. “Organic Azides : An Exploding Diversity of a Unique Class of Compounds”; Angew. Chem. Int.
Ed. 2005, 44, 5188-5240.

[6]

Liu, J. “Liquid Explosives”; Springer, Berlin, 2015.

[7]

Pandiakumar, A. K.; Sarma, S. P.; Samuelson, A. G. “Mechanistic Studies on The Diazo Transfer Reaction”; Tetrahedron Lett. 2014, 55, 2917–
2920.

[8]

Tsuji, J.; Takahashi, H.; Morikawa, M. “Organic Syntheses by Means of Noble Metal Compounds XVII. Reaction of π-Allyl Palladium Chloride
with Nucleophiles”; Tetrahedron Lett. 1956, 6, 4387-4388.

[9]

Kuszmann, J.; Medgyes, G.; Andrays, F. “1,4;3,6-Dianhydro-2,5-Diazido-2,5-Dideoxy-Hexitols”; US Patent 4,332,818, 1982.

[10] Mix, K.A.; Arnoff, M. R.; Roines, R. T. “Diazo Compounds: Versatile Tools for Chemical Biology”; ACS Chem. Biol. 2016, 11 (12), 3233-3244.
[11] Singer, M.S. “N-(1-Azido-(2,2,2-Trihaloethyl)Sulfonamides”; US Patent 3,700,699, 1972.
[12] Henrick, C.A.; Siddall, J.B. “Azides”; US Patent 3,832,361, 1974.
[13] Li, Sh.X.; Feng, L.R.; Guo, X.J.; Zhang, Q. “Application of Thermal Azide–Alkyne Cycloaddition(TAAC) Reaction as a Low Temperature CrossLinkingMethod in Polymer Gate Dielectrics for Organic Field-Effect Transistors”; J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 3517–3520.
[14] Singh, M. S.; Chowdhury, S.; Koley, S. “Advances of Azide-Alkyne Cycloaddition-Click Chemistry over the Recent Decade”; Tetrahedron 2016,
72, 5257-5283.
[15] Laurent, B. A.; Grayson, S. M. “An Efficient Route to Well-Defined Macrocyclic Polymers via “Click” Cyclization”; J. Am. Chem. Soc. 2006, 128,
4238-4239.
[16] Agrawal, J. P. “High Energy Materials: Propellants, Explosives and Pyrotechnics”; 1st, Wiley-VCH, Weinhim, 2010.
[17] Ang, H. G.; Pisharath, S. “Energetic Polymers”; 3rd, Wiley-VCH, Weinheim, 2012.

 پااییز و،28  شاماره پیااپی،2  شاماره، سال یاازدهم،] ناصر شیبانی؛ نرلا زهری "مروری بر خواص نر کنندههای پرانرژی برپایه آزیدواستر"؛ نشریه تحقیق و توسعه مواد پرانرژی16[
.1581 زمستان
[19] Henry, R.A.; Norris, W.P. “1,9-Diazido-2,4,6,8-Tetranitro-2,4,6,8-Tetraza Nonane”; US Patent 4,362,583, 1982.
[20] Zhang, O.; Shreeve, J. M. “Energetic Ionic Liquids as Explosives and Propellant Fuels: A New Journey of Ionic Liquid Chemistry”; Chem. Rev.
2014, 114, 10527–10574.

.1581  زمستان،13  شماره پیاپی،5  شماره، سال هفتم،] رضا فارغی علمداری؛ فائزه قربانی زمانی "مایعات یونی به عنوان مواد پرانرژی جدید"؛ مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی21[
[22] Zhang, Y.; Gao, H.; Joo, Y.; Shreeve, J. M. “Ionic Liquids as Hypergolic Fuels”; Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9554-9562.
[23] Thompson, D.M. “Tertiary Amine Azides in Hypergolic Liquid or Gel fuels Propellant System”; US Patent 6,013,143, 2000.
[24] Thompson, D.M. “Amine azides used as Monopropellants”; US Patent 6,210,504, 2001.

 به روش تقطیار در خاالء در مقیااس آزمایشاگاهی"؛ مجلاهDMAZ ] اسین روهنده؛ شهرا قنبری پاکدهی؛ امیدرضا صناعی؛ معوومه خدایی "شرای بهینه برای خالص سازی23[
.1581  زمستان،13  شماره پیاپی،5  شماره، سال هفتم،تحقیق و توسعه مواد پرانرژی

92

