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چکیده
 متغیرهای. مروری بر تأثیر افزودنی های پلیمری بر ویسکوزیته نهایی دوغاب مواد منفجره پلیمری و مکانیسم کاهش ویسکوزیته میباشد،هدف این مقاله
 ویسکوزیته مواد منفجره پلیمری مستقیماً بر فرآیند اختالط و شارژ.مربوط به فرموالسیون و فرآیند تولید بر ویسکوزیته مواد منفجره پلیمری تأثیر میگذارد
 در این تحقیق خالصهای از. مقادیر ویسکوزیته پایین باشد،این مواد تأثیرگذار است و از اینرو الزم است بهمنظور سهولت در اختالط و ریختهگری این مواد
 عالوه بر این اثر افزودنیها بر مقادیر تجربی ویسکوزیته نیز بررسی.نحوه عملکرد افزودنیهای پلیمری بر کاهش ویسکوزیته مورد مطالعه قرار گرفته است
 گروه اول موادی مانند لسیتین و سیالن که با کاهش کشش سطحی بایندر سبب تر شدن کامل، افزودنیها به دو گروه تقسیمبندی میشوند.شده است
 که سبب، آزیریدینها و عوامل بالک کننده واکنش پخت،ذرات جامد شده و ویسکوزیته کاهش مییابد و گروه دوم ترکیباتی مانند فسفین اکسایدها
.میشوند زمان پیش پخت افزایش و ویسکوزیته کاهش یابد
. عوامل بالک کننده، آزیریدینها، فسفین اکسایدها، زمان پیش پخت، پیشرانه، مواد منفجره پلیمری، ویسکوزیته:واژههای کلیدی
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Abstract
The purpose of this paper is to review the effect of polymer additives on the final viscosity of PBX slurry and viscosity
reduction mechanism. Variables related to the formulation and manufacturing process affects PBX viscosity. PBX viscosity
directly affects the process of mixing and charging of these materials and hence it is necessary that the viscosity values to be
low in order to facilitate the mixing and casting these materials. In this study, a summary of the performance of polymer
additives to reduce viscosity is studied. So the effect of additives on the experimental values of viscosity is investigated.
Additives are divided into two groups: The first group contain materials such as lecithin and silane by reducing surface tension
binder leading to complete wetting of solid particles and the viscosity decreases. The second group is compounds such as
phosphate oxides, aziridines and blocking agents of curing reaction leading to increase pot life and decrease viscosity.
Keywords: Viscosity, PBX, Propellant, Pot Life, Phosphate Oxides, Aziridines, Blocking Agents.

اثر افزودنیهای کاهشدهنده ویسکوزیته بر فرآیند پذیری مواد منفجره پليمری

 -1مقدمه
حوادث متعددی که در زمان انباارداری و اساتفاده از ماواد منفجاره و
مهمات اتفاق افتاده اسات ،نیااز باه داشاتن ماواد منفجاره و مهماات
غیرحساس 1را ایجاب کرده است .تمایل به افزایش ایمنی مواد منفجره
در امر دست کاری و نحوه ذخیرهساازی و نیاز موضاوعات مرباوط باه
حملونقل ،منجر به توسعه مهمات غیر حساس شده است .طراحی این
نوع از ماواد منفجاره و ساال هاا ،احتماال انفجارهاای غیرمنتظاره و
ناخواستهی ناشی از محرکهای خارجی را بهشدت کاهش میدهناد.
یکی از روشهای بسیار موفقی که برای دستیابی به مقاصد مذکور باه
کار گرفتاهشاده اسات ،اساتفاده از ماواد منفجاره پلیماری ()PBXs2
است[ .]1ترکیبات  PBXدر مقایسه باا ماواد منفجاره متاداول ،دارای
مزایایی همچون پایداری حرارتی بیشتر ،خواص مکانیکی و عملکاردی
بهتر و حساسایت کمتار نسابت باه محارکهاای محیطای (ضاربه،
میباشد به هماین دالیالکاربردهاای
اصطکاک و الکتریسیته ساکن) 
فراوانی مانند استفاده در تولید بوسترها و خرج اصلی سرجنگی ها پیدا
کرده اند[ .]3 ,2مواد منفجره پلیمری از سه جاز اصالی تشاکیلشاده
است:
 -1بایندرهای پلیمری و نرم کننده یکی از اجزا بسیار مهم ( )PBXها
به حساب می آیند که دو وظیفه اساسی را در ایان ترکیباات بار عهاده
دارند :اوالً بهعنوان نگهدارنده اجزا مختلف (نظیر مادهی منفجره ،پودر
آلومینیوم و )...استفاده می شوند و ثانیااً خاواص مکاانیکی الزم جهات
عملکرد مناسب ترکیب انفجاری را تأمین می کنند .اجزا اصلی سازنده
یا بایناادر شااامل پلاای ال ،زنجیاره افزاینااده ،عاماال پخاات و دیگاار
افزودنیهای مکمل مای باشاند[ .]4متاداولتارین ناوع باینادر کاه در
سوخت های جامد مرکب نیز کاربرد دارند ،باینادرهای پلای یورتاانی از
جمله بایندر پلییورتان بر پایه  HTPB3میباشد[.]4
-2مواد منفجره ،در پیشرانهها اکسیژن الزم جهت سوختن را در اختیار
قرار میدهد .و در سرجنگی ها انارژی حاصال از انفجاار از ایان ماواد
تأمین می شود .مواد منفجره به کار رفته در این ترکیبات عمادتاً RDX
و  HMXاست.
-3سوخت فلزی ،که تأمین کننده انرژی حرارتی اولیه جهات گساترش
احتراق میباشد ،و عموماً بهصورت پودری و جامد میباشد.
افزودنی های دیگر مانند عامل پخت ،عوامال پیونادی ،نارم کنناده و...
به منظور بهبود خواص احتراقی ،مکانیکی و فیزیکی باه صاورت جزئای
افزوده مای گردناد[4 ،1و  .]5ماواد پلیماری در کاربردهاای نظاامی و
غیرنظامی که در آن عملکرد بسیار باال موردنیاز است ،استفاده میشود.

-2رئولوژی مواد منفجره پلیمری
رئولوژی علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی
تغییر شکل و جریان مواد را بیان می کند[ .]19مطالعه رئولوژیکی مواد
پلیمری چند هدف عمده دارد :به دست آوردن ی معادله بین نیاروی
اعمال شده و تغییر شکل ایجاد شده در مواد ،به ایان معادلاه «معادلاه
حالت رئولوژیکی» و یا «معادله ساختاری » مای گویناد .هادف دوم از
مطالعه رئولوژیکی مواد پلیمری به دست آوردن اثر عواملی نظیار دماا،
فشااار ،وزن مولکااولی و ساااختار مااواد باار خااواص رئولااوژیکی نظیاار
ویسکوزیته ،مدول و ...مایباشاد[ .]11سااده تارین معادلاه قانونمناد،
) می باشد .موادی که از این معادلاه
معادله گرانرو نیوتن ( ̇
پیروی نکنند مواد غیر نیوتنی نامیده می شود .مواد غیر نیوتنی عموماً
به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
سیاالت غیر نیوتنی مستقل از زمان که در آنها خواص رئولوژیکی
وابسته به کرنش است.
5

سیاالت غیر نیوتنی تابع زمان که در آنها نرخ برش نهتنهاا تااب
مقدار کرنش است بلکه تاب مدت اعمال برش و نیز احتماالً مدت زمان
بین اعمال تنش های برشی متوالی نیز است.
سیاالت ویسکواالستیک که در آن ها خواص رئولوژیکی مواد وابسته
به زماان و نارخ کارنش باوده و باا قطا کارنش بازگشات ارتجااعی

)1- Insensitive Munitions (IM
2- Polymer Bonded Explosive
3- Hydroxyl-Terminated_Polybutadiene

4- Pot life
5- Shear Rate
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برای رسیدن به کارایی باال نیازمند به بارگذاری باالی جامد باین 09
تا  05است .همین امر سبب میشود کاه ویساکوزیته افازایش و در
نتیجه فرآیند پذیری کاهش یابد[ .]6بر این اسااس بارای ساهولت در
ریخته گری ،دوغاب باید دارای ویسکوزیته مطلوب باشد[ .]7به هماین
دلیل خواص رئولوژی مواد منفجره پلیمری بهطور مستقیم در فرآیناد
اختالط و شارژ تأثیر مایگاذارد .اگرچاه باهطاور گساتردهای خاواص
رئولوژیکی مواد در زمینههای مختلفای ماورد تحقیاق و بررسای قارار
گرفته ،اما تحقیق در مورد خواص رئولوژیکی ماواد منفجاره پلیماری
بساایار اناادک اساات[ .]8اسااتفاده از افزودناایهااای پلیمااری یکاای از
روش های کاهش ویس کوزیته نهایی مواد منفجره پلیماری اسات .ایان
افزودنی ها با کاهش کشش سطحی بایندر و بالک کردن واکنش پخت
سبب کاهش ویسکوزیته نهایی میشود[4و .]0
هدف این مقاله ،مروری بر تأثیر افزودنی های پلیماری بار ویساکوزیته
نهایی دوغاب مواد منفجاره پلیماری و مکانیسام کااهش ویساکوزیته
میباشد .افزودنیها با دو مکانیسام کااهش کشاش ساطحی باینادر و
افزایش زمان پیش پخت 4سبب کاهش ویسکوزیته میشوند.

تحقيق و توسعه مواد پرانرژی -سال دوازدهم -شماره  -1شماره پياپی  -27بهار و تابستان 1931

1-Bingham Plastic
2-Herschel Bulkley
3-Consistency Index
4 -Thixotropic

5-Modality
6-Monomodal

جدول  -1مدل رئولوژیکی برای کامپوزیتهای پرشده[.]11
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ویسکوزیته مواد منفجره پلیمری تا حد زیادی تحت تاأثیر متغیرهاای
مربوط به فرموالسیون و فرآیند تولید است .از این متغیرها می توان باه
نوع بایندر ،نوع و مقدار نرم کننده ،مقدار بار جامد ،اندازه ذرات جاماد،
توزی اندازه ذره ،دما ،عامل پخت و افزودنی های پلیمری اشاره کرد[,5
 .]15-12در اندازهگیریهای رئاومتری ،شابه پالساتی باودن ماواد
منفجره به حداکثر تراکم ذرات جامد و سااختمان باینادر پلیماری آن
مربوط است .اگر ماده منفجره ای را در نظر بگیرید که هیچ نوع تنشای
به آن وارد نشده است و ذرات در آن به صورت تصادفی درهام آمیختاه
هستند ولی در اثر اعمال ی تنش ،ذرات آرایش یافته و مقاومت آن ها
در برابر لغزش از کنار هم کاهش می یاباد .در ماواد منفجاره پلیماری
چون غلظت ذرات زیاد است ،فرآیند منظم شدن ذرات بهکندی صورت
می گیرد و همچنین مرتب شدن ذرات به مقدار کمتری اتفاق می افتاد
و به این دلیل اسات کاه ،ماواد منفجاره رفتاار تیکساوترو

4

نشاان

می دهند .در ی ماده تیکسوترو واقعی وقتیکه ساختمان درونی آن
به طور کامل از بین برود ،می تواند مانند ی سیال واقعای عمال کناد.
البته این پدیده در نرخ برش های باال و پس از ی زماان مشاخ رخ
می دهد[ .]11غلظات ذرات جاماد در سوسپانسایون باه شادت رفتاار
رئولوژیکی آن را تحت تأثیر قرار می دهد .مثالً اگر ی سیال نیوتنی را
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(االستی ) جزیی در آن ها مشاهده می شود .ایان ماواد هام خاواص
سیاالت ویسکوز و هم خواص جامدات االستی را دارا می باشند[.]11
دوغاب مواد منفجره و پیشرانهها بیشتر دارای خواص ویسکوپالساتی
هستند[ .]16برخی مادلهاای تجربای پیشانهاد شاده بارای مارتب
ساختن تنش برش این موادی که خاصیت ویسکوپالستی دارند ،باه
نرخ برش آنها در جدول( )1ارائه شده است .همانگونه کاه مالحظاه
میشود دو نوع معادله ساختاری برای کامپوزیتهای پرشده بانامهاای
بینگهام پالستی  1و هرشل بالکلی 2ارائهشده است .این دو مدل دارای
پارامترهاای تانش تسالیم( ،)τ0ویساکوزیته پالساتیکی( ،)µشااخ
پایداری )m(3و شاخ رفتار جریان( )nمیباشند[.]11

در نظر بگیرید ،با افازایش ذرات جاماد در آن باهتادری رفتاار آن باه
حالت غیر نیوتنی نزدی می شود .در غلظت های خیلی پایین ذرات به
دلیل آنکه میتوان از برهمکانش ذرات صارفنظار کارد سایال رفتاار
نیوتنی خود را حفظ میکند[.]16
سااه نااوع باارهمکاانش اصاالی وجااود دارد کااه خااواص رئولااوژیکی
سوسپانسیونها را تحت تأثیر قرار میدهد[:]17
 -1برهمکنش هیدرولی بین ذرات جامد و مای
 -2نیروهای جاذبه بین ذرات که باعث میشود ذرات بهصورت تودهایی
درآمده و ساختمان مؤثر ذرات تغییر کند.
 -3برخورد فیزیکی بین ذرات که باعث ایجاد اصطکاک میشود.
هر ی از سه عامل فوق در محدوده خاصای از غلظات ذرات جاماد و
سرعت برشی عامل تعیاینکنناده خاواص سوسپانسایون هساتند .در
غلظتهای پایین که برهم کنش هیادرولی غالاب اسات ویساکوزیته
بهصورت خطی افزایش مییابد .در غلظاتهاای بااالتر ذرات ،معماوالً
بیش از  29وزنی ،بهتدری برهمکنش اصطکاکی غالب شاده و منجار
به افزایش غیرخطی ویسکوزیته سوسپانسیون میشود .دو عامال آخار
در سوسپانسیونهای با غلظت بیش از  89وزنی ذرات جاماد ،دارای
اهمیت بیشتری هستند[ .]17در پر کردن پیش پلیمر باا ذرات جاماد
ی سری از جنبههای فاز پراکنده مانناد متوسا انادازه ذره ،توزیا
5
اندازه ذره ،شاکل ذرات و مورفولاوژی ،مادالیتی ذرات جاماد و مناو
مدال 6و پلیمدال اندازه ذرات ،کسر حجمی ذرات به کار گرفتهشده و
ماهیات شایمیایی از ذرات بااا توجاه باه تعاماال فیزیکای و شایمیایی
احتمالی بین ذرات و بایندر و یاا ساایر اجازای باینادر( عامال پخات،
نرمکننده ،عامل پیوندی و  )...مهم است[.]16
افزایش دما دو نتیجه زیر را بر ویسکوزیته نشان مایدهاد-1 :افازایش
حجم آزاد که باعث افزایش جهش فعال رشتههاای کوچا در حالات
تعادلی شده که باعث کاهش ویسکوزیته میشود -2 .شاتاب دادن باه
واکاانش پخاات و در نتیجااه ایجاااد پیوناادهای عرض ای در زنجیرهااای
مولکولی که باعث ایجاد ساختار سه بعادی شاده کاه درنتیجاه باعاث
افزایش ویسکوزیته میشود[ .]18وقتی یا سیساتم پلیماری تحات
تغییر شکل قرار می گیرد فرآیندهای زیر ممکن است بهطور هامزماان
در درون آن رخ دهد[:]10
 -1پاسخ کامالً برگشتپذیر زنجیرههای اصلی و فرعی به تغییار شاکل
ایجاد شده
 -2باز شدن گرههای زنجیرههای پلیمری از یکدیگر
 -3تغییر شکل االساتی وابساته باه زماان در اثار وجاود گارههاای
زنجیرهها

اثر افزودنیهای کاهشدهنده ویسکوزیته بر فرآیند پذیری مواد منفجره پليمری

 -4جریان ویسکوز برگشت ناپذیر در اثر لغزش زنجیرههای پلیمری که
در کنار هم قرار دارند[.]10

ساایلیکون و پااارافین مااای بااه مقاادار  9/5در مخلااوط حاااوی
 HMX/RDX/HTPB/DOAپرداختهاند .آنهاا دریافتناد کاه مخلاوط
لسیتین( ) 9/3و روغن سیلیکون( ) 9/2دارای بیشترین اثر بر کااهش

-3اثر افزودنی بر ویسکوزیته

ویسکوزیته و همچنین دارای فرآیند پذیری رضایت بخشای اسات .در

 -1-3افزودنیهای کاهشدهنده کشش سطحی
بایندر باید ویسکوزیته پایینی برای ریختاهگاری آساان داشاته باشاد.
کشش سطحی باالی مای بایندر مان از تر شدن ذرات ماواد منفجاره
میشود در ایان صاورت اخاتالط و ریختاهگاری محصاول غیارممکن
1
می شود .برای غلبه براین مشکل ،استفاده از عامل فعالکننده سطحی
یا عامل تر کننده 2بهمنظور کاهش کشش ساطحی یاا لغزناده ساازی
پیشنهاد می شود[ .]12عامل تر کنناده تعاامالت باین باینادر و ذرات
جامد را افزایش می دهد و به وسیله کاهش کشش سطحی مای  ،اجاازه
می دهد که مای روی سطح جامد پخش شود و آن را تر کناد و باعاث
کاهش ویسکوزیته شود[ .]4لغزنده سازی توس دو مکانیسام لغزناده
سازی سیال و لغزنده سازی مرزی صورت میگیرد.

جدول  -2فرموالسیون افزودنیها و ویسکوزیته در تحقیق پرو[.]15
ویسکوزیته()Kp

عامل تر کننده

-لغزنده کننده سیال

در لغزنده سازی سیال ی الیه از لغزناده کنناده در باین ساطو در
3
حال حرکت (پودر و دیواره دای ) جای گرفتاه و آنهاا را از یکادیگر
جدا میکند و بدین ترتیب اصطکاک را کاهش میدهند.

 )Aبدون عامل تر کننده

1/3

 )Bلسیتین() 9/975

9/5

 )Cسیالن() 9/173

1/1

 )Dلسیتین( +) 9/975سیالن() 9/173

9/5

همان طور که نتای نشان می دهند هر دو عامل تر کننده ویسکوزیته را
کااهش ماایدهناد .لساایتین و همچناین مخلااوط لسایتین و ساایالن
بیشترین تأثیر را بر کاهش ویسکوزیته را دارند و ویسکوزیته را حادود
 69درصد کاهش میدهند.
در تحقیق دیگری که توس فلورزاک[ ]22انجامشاده اسات ،در آن از
گلیسیرین و مخلوط گلیسیرین و اگزالی اسید برای بهبود ویسکوزیته
استفاده کرده است .ایشان باا انادازهگیاری ویساکوزیته دریافتناد کاه
گلیسیرین و مخلوط گلیسیرین و اگزالی اسید هار دو باعاث کااهش
ویسکوزیته می شوند اما تأثیر مخلوط گلیسیرین و اگزالیا اساید بار
کاهش ویسکوزیته بیشتر است .همچناین کوگاا و همکاارش[ ]21باه
بررساای اثاار عواماال فعااال سااطحی باار ویسااکوزیته سااوخت پایااه
 HTPB/AP/Alپرداختند .مقدار  9/95سدیم لوریال ساولفات را باه
نمونه سوخت اضافه و مشاهده کردند که ویسکوزیته باه مقادار 39
کاهشیافته است.
ماسترولیا و همکارش[ ]23آزمایشهای متعددی را برای بررسی تاأثیر

-لغزنده سازی مرزی

لغزنده کننده مرزی بهعنوان ی پدیده سطحی در نظر گرفتاهشاده و
در بین سطو لغزنده بهصورت ی الیه خیلای ناازک جاای گرفتاه و
آنها را از یکدیگر جدا مینمایاد ،بناابراین ماهیات ساطو جاماد بار
اصطکاک تأثیر میگذارد .پوشش ذرات جامد در لغزنده کنندگی مرزی
بیشتر از لغزنده کنندگی سیال است .تمام موادی که بتوانند بر تداخل
سطو سرخورنده تأثیر بگذارند ازجمله گازهای جذبشونده ،بهعناوان
لغزنده کننده مرزی نامیده میشود .مکانیسمهای مختلفی بر عملکارد
لغزنده کنندههای مرزی بحث شده است ازجمله اینکه اینگونه لغزنده
کننده ها موادی هستند که مقاومت کمی را در برابار نیروهاای برشای
نشان میدهند[.]29
4

موادی چون سوربیتان مونو اولئات [ ،]13پلیاتیلن گلیکول سوربیتان
5

مونو اولئات  ،سدیم لوریل سولفات[ ،]21لسیتین ،سیالن و ...عوامل تر
کننده ای هستند که در سیستم های حاوی  HTPBمورد استفاده قارار
میگیرند[12 ،4و .]15
گاریا و همکارانش[ ]12به بررسی اثر عوامل ترکننده لسایتین ،روغان

6

افزودن استرهای تیو دیپروپیوناات بار ویساکوزیته ساوختی حااوی

) 4/45(DOZ7،) 7/8(HTPB ،) 18(Al ،) 68(APو ) 9/46(TDI8
انجام دادهاند .مطابق جدول( )3در این بررسی سه نوع از استرهای تیو

1- Surface Active Agent
2- Wetting Agent
3- Die
(4- Sorbitan Monooleate )Span-80
)5- Polyethylene Glycol Sorbitan Monooleate )Tween-80

6- Thiodipropionate
7- Di-2-ethylhexyl Azelate
8- Toluene Diisocyanate
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تحقیقی پرو و همکارانش[ ]15با افزودن لسایتین و سایالن باه مااده
منفجاره حاااوی  ،) 89( RDXناارمکنناده ( ،) 5عاماال پخاات  TDIو
) ) 14/02( HTPB(R-45ویسکوزیته را بررسای کردناد ،کاه نتاای و
فرموالسیون آن در جدول ( )2ارائهشده است .همانطور که در جادول
( )2مشاااهده ماایکناایم نمونااه  Aباادون عاماال تاار کننااده و دارای
ویسکوزیته 1/3 Kpاست .نمونه  Bدارای لسیتین ( ،) 9/975نموناه C
دارای سیالن ( ) 9/137و نمونه  Dدارای مخلوط لسایتین () 9/975
و سیالن ( ) 9/173است.
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دیپروپیونات مورد بررسی قرارگرفته است .شکل( ،)1نشان میدهد که
هر سه ترکیب سبب کاهش ویسکوزیته میشاوند و تاأثیر دی لوریال
تیو دیپروپیونات بر کاهش ویسکوزیته بیشتر است.
جدول  -3افزودنیهای استری بکار رفته در نمونههای پیشرانه[.]23
شماره پیشرانه

افزودنی

1

NO

2

Di-2-ethylhexyl thiodipropionate

3

Dilauryl-thiodipropionate

4

Distyryl-thiodipropionate

جدول  -4مشخصات نمونهها در بررسی تأثیر ترکیبات آزیریدینی بر روی
زمان پیش پخت[.]0
نمونه نرمکننده

شکل  -1اثر افزودنیهاای اساتری جادول( )3بار ویساکوزیته پیشارانه پایاه
.]23[HTPB

عامل
پخت

آمونیوم پرکلرات

A

)IPDI4 IDP3(1/14 %wt

)3µ(81/78%wt

B

)IPDI IDP(1/13 %wt

)3µ(81/32%wt

C

)IPDI IDP(4/4 %wt

)3µ(82/42%wt

D

)IPDI IDP(4/37 %wt

)17µ(81/07%wt

افزودنی
―‒
)MT4(9/57%
―‒
)MT4(9/57%

-2-3افزودنیهای افزایش دهنده زمان پیش پخت
-1-2-3افزایش زمان پییش پخیت بیا اسیتفاده از ترکیتیات

 -2-2-3افزایش زمان پیش پخیت بیا اسیتفاده از ترکیتیات

آزیریدینی

فسفین اکساید

در پیشرانههای جامد استفاده از ذرات ریز اکسایدکننده (کمتار از 29
میکرون) میتواند سابب کااهش زماان پایش پخات 1گاردد ،لاذا در
اینگونه سیستمها استفاده از مواد و یاا ترکیبااتی کاه بتواناد سارعت
پخت سیستم را کاهش داده و سبب افزایش زمان پایش پخات گاردد
ضروری به نظر میآید .ترکیبات آزیریدینی گزینه مناسبی جهت دست
یافتن به این منظور میباشند .اداکت تری آزیریدین فسفین اکساید از
واکاانش تااری آزیریاادین فساافین اکساااید و یااا مشااتقات آن بااا
کربوکسیلی اسید ت عاملی تهیه مایگاردد ،ایان مااده زماانیکاه
بهعنوان ی افزاینده به فرموالسیون مخلوط پیشرانه اضافه شاود و یاا
زمانیکه ذرات اکسیدکننده آمونیوم پرکلرات اولیه با آنها پوشش داده

بهطور کلی می توان بیاان داشات کاه ترکیباات تاری آلکیال فسافین
اکساید نیز توانایی افزایش عمر زمان پیش پخت را دارند و میزان این
ترکیبات بین  9/1تا حدوداً  9/3درصد عامل پخت میتواند این اثار را
ایجاد نماید .ترکیباتی مانند تاریاکتیال فسافین اکسااید) (TOPOو
5
تری بوتیلفسفیناکساید(  )TBPOاز این دسته از مواد هستند .شاکل
( )4نمودار ویسکوزیته برحسب زمان برای ی نمونه از بایندر پیشرانه
بدون پرکننده( )Aو نمودار دیگری بارای هماان باینادر باه هماراه 1

 -2از واکنش  2مول تریس 2(1-متیل آزیریدینیل) فسفین 9/7 ،مول آدیپی
و  9/3مول تارتاری اسید

اسید

3- Isodecyl Pelargonate
4- Isophorone Diisocyanate
5-Tributylphosphine Oxide

1-Pot Life
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شود ،میتواند سبب افزایش زمان پیش پخت ایزوسایاناتهاای پخات
کننده پیشرانه شود .در تحقیقی به بررسی اثر اداکت  MT42بار روی
زمان پیش پخت نمونههای پیشرانه حاوی  88/3درصد  APبا دو اندازه
ذره  17و  299میکرون 1/14 ،درصد نرمکنناده  DOAو 9/17درصاد
کاتالیسات  Fe2O3پرداختناد .نموناه  Aشاامل  9/17درصاد  MT4و
نمونه  Bفاقد  MT4است ،زمان پیش پخت برای هار دو نموناه انادازه
گرفته شد ،همانطور که در شکل( )2مشخ است نموناه  Aپوشاش
داده شده با  MT4دارای زمان پیش پخت بااالتری مایباشاد .در ایان
بررسی دریافتند که زمان پایش پخات باه مسااحت ساطح ذرات AP
بستگی دارد و کاهش مساحت سطح ذرات  APبا پوشش دادن توسا
 ،MT4زمان پیش پخت افزایش مییابد .در این تحقیاق همچناین اثار
 MT4را بر پیشرانههای فاقد کاتالیست مورد بررسی قرار دادند(جادول
 .)4مطابق شکل( )3نمونههای  Aو  Cکه فاقد  MT4بوده ،زمان پیش
پخت پایینتری نسبت به نمونههای  Bو  Dکه دارای  MT4است دارد.
این امر میتواند به دلیل پلیمریزه شدن  MT4بر روی سطح  APباشد،
که آن را از واکنش پخت جدا میکند[.]0

اثر افزودنیهای کاهشدهنده ویسکوزیته بر فرآیند پذیری مواد منفجره پليمری

شکل  -2بررسی اثر  MT4به همراه کاتالیست بر روی ویسکوزیتهA ،دارای

شکل  -3بررسی اثر  MT4بدون کاتالیست بر روی ویسکوزیتهَ،

 MT4و  Bفاقد .]0[ MT4

 )3µ(Aو C

) )17µفاقد )3µ(B ، MT4و  )17µ(Dدارای .]0[ MT4

ذرات ریز آمونیوم پرکلارات پوشاش داده شاده باا ترکیباات فسافین
اکسایدها با کاهش مسااحت ساطح ذرات  APعمال کاتالیساتی آن را
کاهش میدهد و مان از واکنش نوع یورتانی (واکنش بین ایزوسیانات-
هیدروکسیل) می گردد و سبب افزایش زماان پایش پخات مایشاود،
بنابراین زمان فرآیند و ریختهگری افزایش مییابد[.]24

 Rمیتواند رادیکاال هاای آلکیال کوچا باین  1تاا  19کاربن و یاا
آریاالهااای کربوکساایلی باشااد .غالب ااً ترکیباااتی ماننااد -Nاکتیاال
5
سالیسیالت ، 3ایزو فنتیل سالیسیالت 4و  - 2اتیل هگزیل سالیسیالت
اساتفاده مایگاردد .از واکانش عامال پخات ایزوسایاناتی باا ترکیااب
سالیسیلیکی (شکل  )7محصول که ی عامل پخت بالک شاده اسات
(شکل  ،)8تهیه میگردد.

 -3-3-3استفاده از عوامل بالک کننیده ایزوسییانات جهیت
افزایش زمان پیش پخت
اساس این روش هم مانند روشهای قبل عادم تشاکیل ساری پیوناد
یورتانی حاصال از واکانش پلایال( )HTPBو دیایزوسایانات در باازه
زمانی کوتاه پس از افازودن عامال پخات اسات .ازآنجااییکاه پلایال
بهصورت صنعتی خریداری میشود و اصال آن سبب افازایش قیمات
تمام شده میشود ،محققین ترجیح دادند کاه ایزوسایاناتهاا را ماورد

1-Blocking Agent
2-Cross-Link
3-N-Octyl Salicylate
4-Isopentyl Salicylate
5- 2-Ethylhexyl Salicylate
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درصد  )B( TBPOاست.منحنی ( )Aشکل ( )4نشان میدهد پیشرانه
بعد از  6/5ساعت به ویسکوزیته  125پوآز می رسد که در ایان حالات
زمان پیش پخت است .این در حالی است کاه منحنای ( )Bشاکل()4
نشان میدهد که نمونه حاوی  1درصد  TBPOبعاد از گذشات تقریبااً
 19ساعت به ویسکوزیته  125پوآز میرسد.
شکل ( )5نمودار مرباوط باه تاأثیر  APپوشاش داده نشاده( )Aو AP
پیش پوشش داده شاده باا  )B( TPBOبار روی ویساکوزیته را نشاان
میدهد .نتای نشان میدهد نمونه پیشرانهای کاه در آن از  APپایش
پوشش داده شده با  TPBOاستفادهشده است دارای زمان پیش پخات
بهمراتب بیشتری است.

اصال قرار دهند .اگر دو و یا ی سر ایزوسایانات را باا عوامال باالک
کننده 1مسدود نماییم امکان واکنش آن با پلیال ( )HTPBو تشاکیل
پیوند عرضی 2بین زنجیرهای پلیمری وجود نخواهد داشت و درنتیجه
ویسکوزیته سیستم تقریباً ثابت باقی مایماناد .واکانش عامال باالک
کننده با دیایزوسیانات بهصورت رفت و برگشتی بوده و با افزایش دما
تاا حاد مشخصای واکانش برگشات شادت مایگیارد کاه در نتیجاه
دیایزوسیانات در سیستم آزاد میگردد و واکنش باا دیال و تشاکیل
پیوند های یورتاانی و ایجااد شابکه باین زنجیرهاای پلیماری صاورت
میپذیرد .در این روش از ترکیبات سالیسایلی اساترهایی باه شاکل
کلی که در شکل ( )6ارایه شده است ،استفاده میشود[.]25
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3

HO

COOR

+

شکل  -6واکنش بین سالیسیلی
3

COOR

O=C=N –R2–N=C=O

استر با عامل پخت[.]25
2

OCNR NHCOO

شکل  -7محصول واکنش بین سالیسیلی
عامل پخت(عامل پخت بالک شده) [.]25

در ادامااه ایاان ترکیااب بااا بایناادر پلیمری(شااکل )0حاااوی گااروه
هیدروکسیل انتهایی واکنش میدهد .ترکیب نهایی حاصال از واکانش
ی پلیمر بالک شده است(شاکل ،)19کاه قابلیات پلیماره شادن باا
سرعت پایین را دارد.

شکل  -4نمودار ویسکوزیته برحسب زمان برای نموناه بادون پرکنناده( )Aو
نمونه حاوی .]24[ )B( TBPO

شکل  -5ساختار بایندر پلیمری[.]25
3

COOR

2

1

HOR OOCNR NHCOO

شکل  -18ساختار پلیمر بالک شده[.]25

با افزایش دما تا حدود  69 cبهراحتی عامل بالک کننده از ترکیب جدا
میشوند و واکنش بازگشت شروع مایشاود و گاروه ایزوسایاناتی آزاد
میگردد و میتواند بهصورت سر به دم با گروههاای هیدروکسایل وارد
واکنش شود .وجود ترکیب سالیسیلیکی واکنش ناداده ناه تنهاا بارای
سیستم مضر نبوده بلکه حتی میتواند همچون ی نارمکنناده عمال
نماید .پس میتوان با استفاده از عوامل بالک کنناده و تنظایم دماای
مناسب برای ریختهگری و اختالط واکنش پخت را به تأخیر اناداخت،
در نتیجه ویسکوزیته سیستم افزایش پیدا نکند و بعد از ریختهگری باا
افزایش دمای محی واکنش وا بالک شدن اتفاق افتاده و واکنش پخت
شروع گردد.
0

شکل  -9نمودار ویسکوزیته برحسب زمان برای  APپوشش داده نشده( )Aو
پوشش داده شده با .]24[ )B(TPBO
3

COOR

HO

در فرموالسیونی حاوی  HTPBاز عامل بالک کننده اساتفاده کردناد
که جدول( )5درصد اجزای هر نمونه را نشاان مایدهاد .در نموناه A
ایزوسیانات آن بالک نشده ولی در نمونه  Bبا استفاده از عامال باالک
کننده ایزوسیانات را بالک کردند .نتای جدول( )6نشان میدهد زماان
مورد نیاز برای رسیدن به ویسکوزیته  12kpکاه در ایان ماورد زماان
پیش پخت است برای نمونه  Aکه در آن از عامل بالک کننده استفاده
نشده 12 ،ساعت پس از اختالط است این در حالی است که در نموناه

شیییکل  -1سااااختار مولکاااولی
سالیسیلی اساتر باه عناوان عامال
بالک کننده[.]25
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اساتر باا

اثر افزودنیهای کاهشدهنده ویسکوزیته بر فرآیند پذیری مواد منفجره پليمری

 Bکه حاوی ایزوسیانات بالک شده است زمان پیش پخت باه مقاادیر
باالتری همچون  459ساعت افزایش پیدا میکند[.]25
جدول  -9فرموالسیونهای حاوی  HTPBبه همراه عامل بلوکاه کنناده()B
و بدون عامل بلوکه کننده(.]25[)A
مواد

B

فرموالسیون

فرموالسیون

A

(Blocked)%wt

(control)%wt

41/85

44/865

TDI

-

3/12

DDI diisocyanate

12/15

-

n-octylsalicylate

-

8/07

TEA

-

9/945

HX 868

6

3

Carbon Black

49

49

Total

199

199

R-45M

جدول  -1ویسکوزیته نمونههای حاوی عامل بالک کننده( )Bو بادون عامال
بالک کننده ( )Aدر زمانهای متفاوت[.]25
فرموالسیون

A

فرموالسیون

B

ویسکوزیته)(kP

شروع

 3ساعت

2

 3ساعت

 49ساعت

4

 5ساعت

 175ساعت

6

 8ساعت

 399ساعت

8

 19ساعت

 499ساعت

19

 12ساعت

 459ساعت

12

 -4نتیجهگیری
باال بودن کشش سطحی بایندر و افزایش سرعت واکنش پخت بعاد از
اضافه کردن عامل پخت سبب ایجاد مشکل در هنگاام ریختاهگاری و
افزایش ویسکوزیته سیستم مایشاود .کشاش ساطحی بااالی باینادر
میتواند مان از تر شدن ذرات جامد شود کاه در آن صاورت اخاتالط
مناسب و ریختهگری مناسب محصول غیرممکن میشود .برای غلبه بر
این مشکل استفاده از ی عامل تر کنناده باهمنظاور کااهش کشاش
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سطحی است .یکی از دالیل دیگر افزایش ویسکوزیته ،واکانش ساری
بین ایزوسیانات و پلیال است که سبب شابکهای شادن مایشاود .دو
راهحل کلی در زمینه پخت جهت مقابله با افزایش ویسکوزیته باهنظار
می رسد .استفاده از ترکیباتی که سرعت پخت را کاهش دهد و دیگری
ایجاد تغییراتی در عامل پخت کننده که مان شاروع ساری پخات در
بازهای از زمان گردد و درنتیجه ویسکوزیته با سرعت کمتری افازایش
یابد .استفاده از ترکیبات آزیریدینی و فسفین اکساید در پیشارانههاای
حاوی  HTPBو آمونیوم پرکلرات میتواند باهعناوان عامال باه تاأخیر
انداختن پخت مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه زمان پیش پخت را
افزایش دهند .ترکیباات آزیریادینی باا پلیماره شادن بار ساطح AP
مساحت سطح این ذرات را کاهش داده و در نتیجه از اثار کاتالیساتی
آنها بر روی سرعت پخات مایکاهناد .از ایان دو مااده مایتاوان در
سیستمهای حاوی  APاستفاده نمود .هماانطاور کاه اشااره گردیاد
میتوان با اصال ایزوسیانات با استفاده از عوامل باالک کنناده مانناد
ترکیبات فنولی دو و یا ی طرفایزوسایانات را مسادود کارده و ماان
واکنش آن با عامل الکلی ( )HTPBشد که این روش کلیتر است و در
سیستمهای فاقد  APنیز قابال اساتفاده مایباشاد .واکانش ناامبارده
بهصورت رفت و برگشتی بوده بطوریکه با افزایش دما واکنش برگشاته
و تشکیل ایزوسیانات میدهد و میتواند با عامل الکلی واکانش انجاام
دهد .این مرحله میتواند بعد از قالبگیری صورت گیرد .واکنش پخت
تا زمانی که به دمای واکنش برگشت نرسیده باشد بهطور کامل انجاام
نمیشود .لذا میتوان با کنترل دمای سیساتم ویساکوزیته را در زماان
ریختهگری تا حدودی ثابت نگاه داشت و بعد از قالبگیری با رساندن
به دمای مشخصه واکنش پخت را کامال نماود .عوامال باالک کنناده
نسبت به عوامل تر کننده اثر بیشتری بر کاهش ویسکوزیته دارناد اماا
بااه دلی ال مشااکالت فرآیناادی کمتاار مورداسااتفاده قاارار ماایگیاارد.
گزارش هایی که در آن از افزودنیهای افزایش دهنده زمان پیش پخت
بهعنوان کاهش دهنده ویسکوزیته مواد منفجره پلیمری استفاده شاده
باشد بسیار ناچیز است و همچناین اثار افزودنایهاای کااهشدهناده
ویسکوزیته بر کارآیی و عملکارد ماواد منفجاره پلیماری کمتار ماورد
تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
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