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Syntese av semikarbasid 

Ved Chemring Nobels produksjonsanlegg på Engene produseres en rekke kjemiske 
råmaterialer og sammensetninger til sprengstoff, ammunisjon, drivstoff, og andre formål. 
Blant de viktigste av disse finner man nitraminene syklotrimetylentrinitramin (RDX) og 
syklotetra-metylentetranitramin (HMX), samt nitrotriazolone (NTO). Disse forbindelsene er 
vist i Figur 1. 
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Figur 1. Kjemiske strukturer for eksplosivforbindelsene RDX, HMX og NTO. 

Siden starten av 90-tallet har fremstilling av NTO blitt et stadig større fokusområde ved 
Chemring Nobel. Dette er et lavsensitivt energetisk materiale med lovende potensiale 
innenfor både militær bruk (ammunisjon) og sivil bruk (kollisjonsputer, mm). Per i dag finner 
man NTO i komposisjoner som for eksempel IMX-101, som benyttes i den amerikanske 
hærens artilleriammunisjon. 

Chemring Nobels syntese av NTO går over to trinn fra semikarbasid via triazolone (TO), som 
vist i Figur 2. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er i dag involvert med å utvikle en metode 
for behandling av avfallsvann fra denne prosessen, samt for å identifisere hittil ukjente 
biprodukter som dannes. 
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Figur 2. Syntese av NTO fra semikarbasid via TO. 

Chemring Nobel har bedt FFI om å utforske muligheten for å syntetisere semikarbasid fra 
lettere tilgjengelige stoffer på Engene, da det av flere årsaker er ønskelig å være så 
uavhengig som mulig. Det er essensielt at syntesen starter fra kommersielt tilgjengelige 
startmaterialer, og at den kan oppskaleres uten større utfordringer. 
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Faktorer som må overveies er blant annet renhet og utbytte av produkter, pris og 
tilgjengelighet av reagenser og reaktanter, mengde og identitet på avfall som genereres, og 
at reaksjonsbetingelsene er realistiske på stor skala. 

En stor mengde analyse- og synteseinstrumenter ved FFI vil være tilgjengelige ved behov. 
Potensielt relevante for denne oppgaven er instrumenter som NMR og UPLC-MS, samt 
oppsett for elektrokjemisk syntese og flowsyntese. 

Oppgavens formål: 

Å utvikle en skalerbar syntese av semikarbasid for implementering hos Chemring Nobels 
produksjonsanlegg på Engene. Det forventes at studenten/forskeren setter seg inn i relevant 
litteratur for synteser fra kommersielt tilgjengelige startmaterialer, og tester aktuelle synteser 
eksperimentelt. 

 

Kontaktperson 

Dr. Håkon S. Gulbrandsen 
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