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المسااتمرم  ااز  (UDMH)تنااا ه ااالا البرااة اراقااة اقااتئرارثة  نااااز م غاا  اغااررا ث   غاار متنااا ر  
ااالا المااااا كاالرتفااار  ااز ارجااات الراارارا   ااا  عاارا اقااتمرامات لوجااوا العرااار ماا  الماات رات علاا  اقااتئرارثة 

اال كساانغ  الموجااوا  ااز اللااواف النااو   النتاااان ترااغر الاا  اح ارتفااار ارجااة الراارارا   جااوا  ااا  اال كساانغ  
ات راح عل  اقتئرارثة الا المااا م  خاله تنريط تفاااعالت االدساارا ة ااورا ملرو ااة  عناار ماار ر قااتة   االر 

تركغزاااا الاا  الن ااب تئرثبااا   ثاازااا االنمفااا   ااز التركغااز ازثااااا ارجااة الراارارا  تتأدساار ااالا المااااا  ثاانمف 
علاا  ااالا االقاااة عمليااة خاازح ااالا المااااا ال ماااح  وثلااة تسااتلزم خاازح المااااا ةمعاازه عاا  ا كساانغ  اللااواف 
ضااة النو   ز جو خام  م   ا  النااااتر جغ  ا  اللغلغااوم ا  انركااوح  ااز ممااا ح مبااراا  بررجااة  اارارا منمف

 . قرر االمكاح

 

 الكلمات المفتاحية: 
 إستقرارية ، 

 ثنائي مثيل هيدرازين ،  

 .غير المتناظر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المقدمة 
-1,1) الغغاااار متناااااا ر   نااااااز م غااااا  اغااااررا ث مااااااا  براتاااا اعات              

Dimethylhydrazine )  لما يمتا  ةه   قوا عالز النواا  عالز الطاقة

لالقاااتمرام اترادغاااز ممتلفاااة  مضاااا ات   التاااهة عالياااة مااا  خاااواا ا ترا يااا 

اقااتمرامه  إلاا  األماارااا  تعاار   (1) ك غاارا ماا  ال ااوارث   نااوارممتلفااة  ااز 

كوقاااوا  اااز  ا   يضااا  ثساااتمرم   اااز المركباااات الفضاااااية  المرطاااات المرارثاااة 

 اااو مااااا مالااة للغااا ات الرامضااية   (2مرطات تولغر الطاقة الكلربااية .)

 او  ا  عااريا اللااوح  لااه راارااة تراابه راارااة   ز الت وثر. كللك يستمرم  

الغ يااااح  إلااا  الرننااارا  ثاااتا   األنااابتلاااين  إلااا االمونياااا ااااتا  اقتنرااااقلا 

 (5-3 التئغت.)

 
 * Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for women, Iraq; 
 ORCID:  

E-mail address:  

 
از منموعة اللغااررا ث  التااز   ز  نااز م غ  اغررا ث  المنموعة الفعالة   

تعتبااار مااا  المناااامية الممتزلاااة  غاااة تعمااا  علااا  اختااازاه الماااواا المتكسااارا 

مااا  لاااال  تنرااارخ ةماااواا الوقاااوا  ر   خااا  تتفاعااا  معلاااا لتكاااوح مركباااات 

 غة ال ظنا عنر ترضغر  نااااز م غاا  اغااررا ث  لالقتمرام ال   قوا تالب  

المرا ظااة عليااة  إحلااعوبة الترضااغر ليساال اااز المرااكلة الو غاارا ااا   إح

ةعااار الترضاااغر  بموالااافات خالاااة ةاقاااتمرامه كوقاااوا ااااز مراااكلة كبغااارا 

عواماااا  ملمااااة منلااااا عاااا  ترضااااغرا  غااااة لااااو   تااااأ را ةعاااارا   اميااااةالتئاااا  

اللواف النو   الر وبة الموجواا  ز اللواف  مر  مغاا  ااالا النااور     كسنغ 

 إل قرب الر وبة ) الماف ( م  اللواف النو  ةاالضا ه  إل م  المركبات 

التفاع  مة  انز ا كسغر الكاربوح الموجوا  ااز اللااواف  إل مغ  الا المركب 

ليفا له تأ غر عل  موالفات الا  ارتفار ارجة  رارا النو إحكما   .النو  
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نسااابيا   الوقاااوا نظااارا  لكاااوح اااالا المركاااب ا  ارجاااة  ليااااح  ا  اااةالناااور مااا  

المركااب  تفاعالتااه  تبماارا ماا  الوقااوا خااواا تاات ر علاا   (6)( م5 63.9)

المكوح الرايسز الملا    خف  مرتو  الوقوا م  الا المركب   إل غتا    

اااغ  تفاعاا  يمكاا  اح يراار    يضااا    ااز الغااالخ النااو   (9-7). ااز الوقااوا

-1,1)اا تاااااااااااارع  اج مااااااااااااات ااااااااااااااالن     اال   ح اااااااااااااااا نااااااااااااااز م غاااااااااااا  اغررا ث 

Dimethylnitrosamine) (.14-10 اااااااز مااااااااا مساااااار نة ) لكااااااوح  .

م  المراد  تعر اقااتئرارثة  نااااز م غاا  اغااررا ث   واقتمرام     قوا ال يمل

قااة اقااتئرارثة  نااااز م غاا   قر تااا ارا مركله  قيقية لللا النور م  الوقوا . 

اللااواف النااو  كمتغغاارات     كساانغ ارجااة الراارارا  تااأ غراغااررا ث  ةاعتماااا 

  ال اتنااز المركااب  الوقااوا ككاا  اقااتئرارثة  قيقيااة تاات ر ة ااورا كبغاارا علاا  

 الا المو رات.  اتأ غر  ياة  اال قرعة تفكك المركب  عمر الن ب 

 

 

 

 

1,1-

DimethylH

ydrazine (C2H8N2) 

 

 
 لمواد وطرائق العمل ا

علاااااااا  جلااااااااا   ال نااااااااااز م غاااااااا  اغااااااااررا ث  تااااااااا االعتماااااااااا  ااااااااز ترلغاااااااا     

(   TitroProcessorدر موتو رافياااا الغاااا   التساااري  ةاقاااتمرام جلاااا  )

اقااتمرام مرالغاا  لل نااااز م غاا   إلاا  ةاإلضااا ة(  KlO3ةاقااتمرام مرلااوه )

 ا المااا.اغررا ث  مرضرا ممتبرثا لتعلر الر وه عل  مااا  ياقية للل

 
 طريقة العمل 

نمااااج ماا  الوقااوا ماا  خاااله خلااط  نااااز م غاا  اغااررا ث   ت ضاار          

ل ناااااز م غااا   ةكمياااات ترئاااز تركغاااز نلاااااز األماااغ  ال اااز ماااة  ناااااز ا لاااغ  

 -(  ا اجر  انتز : %89)  األمغ  لغ   ال زااا(   نااز ا  11اغررا ث  )%

فر الم ااو  اوجااوا ااااااارا ال ة  اارااالوقااوا  ااز ارجاا   فاا  نمااواج ماا  ااالا -1

مااة الاازم   ااز جاار ه  غز  نااااز م غاا  اغااررا ث  المئاااةاااااترك اللااواف   ياااة

 خاا.

( اوجااوا اللااواف  مo 25ة  اارارا )ا فاا  نمااواج ماا  ااالا الوقااوا  ااز ارجاا  -2

  نااز م غ  اغررا ث  المئاة مة الزم   ز جر ه خاا. غزاا  ياة ترك

ر ضاامه اااااام ( ةعo 25ة  اارارا )ارجاا  فاا  نمااواج ماا  ااالا الوقااوا  ااز ا -3
فيااه ةعاار كاا   تاارا ماا   غز  نااز م غ  اغااررا ث اااا  ياة ترك  األ كسنغ ةغا   
 الزم .

( اوجااوا اللااواف م40oة  اارارا )ااااا فاا  نمااواج ماا  ااالا الوقااوا  ااز ارج -4

  ترا م  الزم . ر ك ا نااز م غ  اغررا ث  فيه ةع  تركغز   ياة

م(  اوجااوا اللااواف o 60ة  اارارا )ااااوا  ااز ارج ف  نمواج ماا  ااالا الوقاا   -5

  ترا م  الزم  . ر ك اااةع تركغز  نااز م غ  اغررا ث  فيه   ياة

 غز ال نااز م غاا ااااا  ترادااا( توض 5،  4،  3،  2،  1النرا ه )            

 ربة المطبئة.ااااار خ التنااك   سب    زم المئاقة مة ال  اغررا ث 

 
 النتائج 

مااااا  خاااااله تروثااااا  تركغاااااز  ناااااااز م غااااا  املاااااة للنتااااااان رثاضااااايا   جرثاااال مع

( المئاالااة للاااا  تروثللااا مبا ااارا  ln)  ةاللو ارثتمياا  ال ااايغة  إلاا اغااررا ث  

 نااااز م غاا  اغااررا ث  تركغااز  اااز Ctإح(  غااة  ln Ct/C0لاايغة ) إلاا 

 قب از  تركغز  نااز م غ  اغررا ث  المئاة   C0المئاة عنر  م  معغ   

لكاااز ااااتا تطبيئلاااا  اااز معاالاااة ا تساااا   ااااال قااارعة  (t=0) رباااةالتن ارايااة
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التفكك  عمر الن ااب اعتمااااا علاا  المعاالااة العامااة ال تسااا   اااال معااره 

 (7)قرعة التفاع ) التفكك (.

(lnCt/C0) = - k . t ............... (1) 

 : إح غة 
k اال معره قرعة التفكك  =    ،t الزم = 
 lnاال معره قرعة التفكك ارقة اتا رقا  يا ) لغر  تررار              

Ct/C0   مئاااااا  الاااازم   تم غللااااا ارقااااا ايااااانز لتظلاااار عالقااااة خطيااااة ماااا )

(  بللك اتا اقااتمراج  k-)   . مغ  الا المط المستقيا يم   األ ل الررجة  

،  مااا عماار الن ااب (  اال معره قاارعة التفكااك لنميااة التنااار    k- يا )  

 عااالت التالية:الم تا  ساةه ةاقتمرام 

t1/2 = ln2/ k  ………………… (2) 

t1/2 = 0.693/ k  …………….… (3) 

( اوضااا   ااايا  ااااال معاااره قااارعة التفكاااك  عمااار الن اااب 6 النااار ه رقاااا )

 للتنار  المعتمرا.

ز ااااااغ  البيان ااااااا  التم  اااااا( توض 5،  4،  3،  2،  1 الممططااات )          

لل نااااز  ( k)  كاااااة التفكااااره قرعاااامع ل( القااتمراج  اايا  اااا 1للمعاالة رقا )

 .الغغر متنا ر   م غ  اغررا ث 

 
 المناقشة

ك ال نااااز م غاا  ااااة تفكااااااره قرعا  خاااله مال ظااة  اراقااة  اايا  اااال معاا ام  

 التالية: ورااااااألمه نستنتن اار الن ب لاااغررا ث   عم

  اااااااااااو العاماااااااااو  االناا واف ااااااز اللااااااااااال كساانغ  الموجااوا   تااأ غريكااوح  -1

 اغررا ث . غ اا   نااز م  اااااااات ر علااالمبا ر الم

مااا    قااارروا اال كسااانغ  ااااااااغ  اغاااررا ث  اوجاره تفكاااك ال ناااااز م ااا امعااا  -2

 النو .  معره تفككه اوجوا اللواف 

 اغررا ث .   ثااا تفكك  نااز م غ  ااااة الررارا علاااااا  ارجاااتعم -3

غ  اغااررا ث  ماا  ا   نااااز م اا اااااا اااح المرا ظااة عل مراااااااامااا تئ  خاااله ااااام -4

رارا اااا    خاااله خاازح المااااا  ااز ارجااةاااااام تااتا التأدساار   عمليااات التفكااك 

 اللغلغوم.    االركوح      م   النتر جغ  ااز جو  ا  خامااامنمفضة   

 إلاا ااانمف    نااز م غ  اغررا ث  كوقااوا  اااح تركغاازا قااوخ   عنر  ف   -5

( ا االر 7 – 6) مايعااااه   ب ااااا ن   قاابوعا   ر ر  ال ااغ ااااااالن ااب ةعاار م

  تئرثبا .

كما ينب االخل انظر االعتبار تأ غر  ااانز ا كسااغر الكاااربوح علاا           

ورا كبغاارا علاا  االقااتئرارثة ااااات ر ة ااااا غااة ا  تئرارثة  نااااز م غاا  اغااررا ث اق

ماااة  ناااااز م غااا   اااانز ا كساااغر الكااااربوح   ر اا اتفاعااا اااااا خاااله قااااعات مع

كمااا اح  جااوا  (3)الوقااوا. اغااررا ث  مكونااا  ماازثن ماا  مااواا تزثاار ماا  لز جااة

زات تعم  عل  التفاع  ماااااة ال نااز م غاا  اغااررا ث  ماا  خااااااااله ااااداقغر الفل

 ة االختزالية الئااااااوثة لمنموعااة اللغااررا ث  مساااااببة انمفااا  كبغاار  اازاااالطبيع

ز ا عيااة نظيفااة اااااالوقااوا  فضاا   فاا  غز ال نااااز م غاا  اغااررا ث  لااللك ي ااااااترك

 ( 9،  3)) مئا مة لل ر  (.ة لل ر ااااا غر قاال  

نر ااااا منااه الترااغغلز ااازااا ع كااللك  علما  اح اقتئرارثة الوقااوا تاازااا           

ا  النغتاار جغ  ا  اللغلغااوم ا  انركااوح ا   اا اااااااز جااو خاماا  مااااا فاا  الوقااوا  

ك ال ناااااز م غااا  اغاااررا ث  تنراااط ااااااية تفكاااااا بغياااا  الغاااا  المامااا   اااأح عمل

  ااااااارا ال ااااال ية لالقااااتمرام ااااااه مااااااوا  خر جااااااب الوقااااااا ازااا مسااااببة تلااااااا ت 

 دوقوا.
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م غ  اغررا ث   ز جو مربة ةاال كسنغ   بررجة   ( اقتئرارثة  نااز 1جر ه رقا ) 
 ال فر الم و  

No. Time 

(hour) 

Ln Ct/C0 

1 0 0 

2 24 -0.00005 

3 48 -0.0156 

4 120 -0.03 

5 168 -0.03666 

6 192 -0.0429 

7 210 -0.0508 

8 240 -0.07257 

9 288 -0.08338 

10 336 -0.0884 

11 360 -0.11766 

12 384 -0.13011 

13 408 -0.14387 

14 456 -0.159 

15 504 -0.16605 

16 528 -0.17913 

17 576 -0.19358 

18 624 -0.20825 

19 672 -0.21787 

 

( اقتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   ز اللواف النو   بررجة ال فر 2جر ه رقا ) 
 الم و  

No. Time 

(hour) 

Ln Ct/C0 

1 10 0 

2 24 -0.00056 

3 48 -0.01918 

4 120 -0.03666 

5 168 -0.05817 

6 192 -0.08013 

7 210 -0.10569 

8 240 -0.2355 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
http://toxnet.nlm.nih.gov/
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9 288 -0.2372 

10 336 -0.2782 

11 360 -0.35006 

12 384 -0.3738 

13 408 -0.4596 

14 456 -0.4845 

15 504 -0.55687 

16 528 -0.69916 

17 576 -0.76176 

18 600 -0.80292 

19 624 -0.8613 

20 672 -1.0765 

 
( اقتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   ز جو اللواف النو   بررجة  3جر ه رقا ) 

 0م25 رارا  رارا 
No. Time 

(hour) 

Ln Ct/C0 

1 24 0 

2 48 -0.00645 

3 72 -0.01443 

4 144 -0.02143 

5 192 -0.03374 

6 216 -0.0635 

7 240 -0.0836 

8 264 -0.11743 

9 312 -0.15328 

10 360 -0.17952 

11 384 -0.20895 

12 408 -0.22314 

13 432 -0.35668 

14 480 -0.43851 

15 528 -0.64909 

16 552 -0.7985 

17 600 -0.8916 

18 624 -0.93014 

19 648 -1.03677 

20 696 -1.17038 

 

اللواف النو   بررجة  رارا  ( ابغ  تركغز ال نااز م غ  اغررا ث   ز 4جر ه رقا ) 
 0م40 رارا 

No. Time 

(hour) 

Ln Ct/C0 

1 0 0 

2 2 -0.0202 

3 24 -0.04082 

4 25 -0.06188 

5 27 -0.08338 

6 143 -0.10238 

7 145 -0.12278 

8 167 -0.14456 

9 169 -0.16826 

10 173 -0.19068 

11 215 -0.24337 

12 217 -0.35603 

13 263 -0.41108 

14 265 -0.45978 

15 311 -0.49299 

16 313 -0.53324 

17 335 -0.6002 

18 337 -0.69315 

19 359 -0.69635 

20 361 -0.79909 

 

( ابغ  تركغز ال نااز م غ  اغررا ث   ز اللواف النو   بررجة  رارا   5جر ه رقا ) 
 0م60

No. Time 

(hour) 

Ln Ct/C0 

1 0 0 

2 2 -0.10536 

3 48 -0.18098 

4 50 -0.21246 

5 96 -0.21453 

6 98 -0.21837 

7 120 -0.27773 

8 122 -0.28018 

9 168 -0.31471 

10 170 -0.31745 

11 192 -0.3285 

12 194 -0.32887 

13 216 -0.48303 

14 218 -0.61199 

15 264 -0.7506 

16 266 -0.75502 

17 312 -0.92932 

18 314 -0.93276 

19 336 -0.96686 

20 338 -1.04859 

  
( ابغ   يا  اال معره قرعة التفاع   عمر الن ب لل نااز م غ  6جر ه رقا ) 

 اغررا ث 
 (  1/2tعمر النصف) 

(K) ثابت معدل    

 سرعة التفاعل 
 الجو المحيط 

درجة 

 الحرارة 

198    hour 3.50×10-4 صفر م0 االوكسجين 

462      hour 1.50×10-3 لجويالهواء ا  صفرم0 

396      hour 1.75×10-3 25 م0 الهواء الجوي 

256.7   hour 2.07×10-3 40 م0 الهواء الجوي 

247.5   hour 2.80×10-3 60 م0 الهواء الجوي 
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( اوض  التم غ  البيانز القتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   1 ك  رقا )
 اررجة  رارا ال فر الم و   بوجوا  ا  اال كسنغ 

 

( اوض  التم غ  البيانز القتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   2 ك  رقا )
 اررجة  رارا ال فر الم و   بوجوا اللواف النو  
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( اوض  التم غ  البيانز القتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   3 ك  رقا )
 ارجة م وثة  بوجوا اللواف النو   25اررجة  رارا  

 

البيانز القتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   ( اوض  التم غ  4 ك  رقا )
 ارجة م وثة  بوجوا اللواف النو   40اررجة  رارا  
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( اوض  التم غ  البيانز القتئرارثة ال نااز م غ  اغررا ث   5 ك  رقا )
 ارجة م وثة  بوجوا اللواف النو   60اررجة  رارا  
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STABILITY OF UNSYMMETRICAL DIMETHYLHYDRAZINE 

(UDMH    ) 

NABEEL  AREF  TAWFEEQ                      SATTAR  SALIM IBRAHEAM 

ABSTRACT: 

This research studying the stability of unsymmetrical dimethyl hydrazine (UDMH) used in many uses. This 

material unstable against different variable such as heat and oxygen gas present in the air. Results refers that the increases 

of temperature and oxygen presenting affecting on the stability of this material by exiting oxidation reactions. Oxidation 

of this material for six months decreases its concentration approximately to the half. According to the conclusions 

obtained from the laboratory tests, we find that the  unsymmetrical Dimethylhydrazine (UDMH) is directly affected by 

oxygen in the atmosphere and the increase of temperature leads to activating the oxidation reactions and this forces us to 

store the fuel inert atmosphere (Nitrogen, Helium or Argon) at low temperature as possible. 


