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چكیده
 امولسیونهاا ناو جدیادی از.امولسیون انفجاری دستهای از امولسیونهای آب در روغن با مخلوطی از سوخت و اکسید کننده و اجزاء دیگر می باشد
 بهعنوان یک منبع انرژی قدرتمند و ارزان در بخش، ایمنی باال و عملکرد انفجاری خوبشان، امولسیونها به دلیل پایداری.مواد منفجره صنعتی میباشند
 برخورداری از پایاداری مناساد در طاو، یکی از الزامات این ماده منفجره.دفاعی و غیردفاعی بهویژه در معادن و راهسازی مورد استفاده قرار میگیرن د
 عوامل متعددی باعث ایجاد ناپایداری در امولسیونهای انفجاری میشوند که از جمله آنها میتوان به متغیرهای.انبارداری در یک بازه یکساله میباشد
 افات عملکارد و انفجاار، از عواقد ناپایداری و پیرشدگی امولسیونهای انفجاری کااهش خاوا مکاانیکی.فرآیند تولید و شرایط انبارداری اشاره نمود
 ضمن معرفی اجمالی امولسیونهای انفجاری و کاربردهای آن به عوامل موثر بر ناپایداری و عواقد آن اشاره و در، در این مقاله.خودبهخودی خواهد بود
.ادامه روشهای تخمین طو عمر این دسته از مهمات پرداخته خواهد شد
. کهولت تسریع یافته، پیرشدگی، ناپایداری، امولسیونهای انفجاری:واژههای کلیدی
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Abstract
Emulsion explosive is a form of water in oil emulsions. They include a mixture of fuel and oxidizer and other components.
Emulsions are a new type of industrial explosive materials. Emulsions because of their stability, high safety and well
explosive performance, are used as a powerful and inexpensive source of energy in agriculture, water conservancy,
transportation, mining, building materials and etc. So their stability and lifetime is very important. Several factors are
causing instability in the explosive emulsions. Aging is an inevitable phenomenon that in any case, it will happen.
Emulsion explosives during storage, reducing mechanical properties, reducing performance and reducing lifetime, which
ultimately leads to spontaneous explosions or the loss of their performance. In this study, factors affecting the stability of
explosive emulsions, emulsions aging processes and methods of measuring the lifetime of emulsion explosives are
reviewed. Also, Speed of aging processes of materials in the acceleration of environmental conditions, known as
accelerated aging tests, pointed out.
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 -1مقدمه
ایجاد یک ارتباط نزدیک باین نماک اکسایدایزر و ساوخت باه شاکل
فیزیکی یک امولسیون و بهقدر کاافی سسااک کاردن آن بارای عمال
کردن بهصورت یک ماده منفجره ،اساک تولید مواد منفجره امولسیونی
اساات .امولساایونهااا از نظاار تعری ا  ،دیسسرساایونهااایی از دو فاااز
امتزاج ناپذیر هستند .پایداری چنین مخلوطی به کامل بودن اختالط و
سازگاری فاز پراکندهشده و فاز پیوساته بساتگی دارد .در ماورد ماواد
منفجره امولسیونی آب در روغن ،1فاز ناپیوسته محلو اکسیدایزر است
(نمکهای اکسنده در آب) و مخلوط سوختی فاز پیوسته میباشد.
چون دو فاز  -فاز آبی و روغنی -با یکدیگر مخلوط نمیشوند ،بنابراین،
تشکیل یک امولسیون آسان نیست مگر برای کاهش کشش سطحی ،از
عوامل امولسیون کننده استفاده گاردد کاه در ایان صاورت ،اخاتالط
بهسرعت انجام میشود که در صنایع آرایشی ،رنگ و دارو که در آنهاا
امولسیون ها در مقادیر زیاد تهیه میشوند ،شناختهشاده اسات .اغلاد
امولسیون های تهیه شده در صنعت لوازم آرایشی ،امولسیونهای روغان
در آب ( )2O/Wهسااتند کااه در آنهااا روغاان در آب کااه فاااز بیروناای
پیوسته را تشکیل می دهد ،پراکنده می شود .این ترکیبات تحت عنوان
«گریس» شناخته می شوند .این امولسیونها راستتر از امولسیونهای
 W/Oتشکیل میشوند و پایدارتر از آنهاا نیاز هساتند .در گاریسهاا
محتوای آبی بسیار زیاد است ،تقریباا  89-89درصاد؛ اماا بارای ماواد
منفجره ،نمکهای اکسیدایزر در فاز آبی با غلظتهای باال سضور دارند
و نیازمند این هستند که با سوخت باهصاورت کاامال نزدیکای تمااک
برقرار کنند .این سالت از طریق پراکنده کردن فاز اکسانده باه کماک
یک عامل امولسیون کننده مناسد ،بهصورت میکرو قطارههاا در یاک
محیط توسعهیافته پیوسته از سوخت (فاز روغنی) ساصل میشود .تنها
پراکنده سازی دو فاز برای تشکیل یک امولسیون جهت تولید یک ماده
منفجره کافی نیست .سساک کنندهها درست همانناد ماورد ژ هاای
آبی بهمنظور القا کردن سساسیت ،باه شاکل میکارو سباابهاا (هاوا)
بایستی در ماتریکس امولسیون سضورداشته باشند .صرفنظار از ایان،
مواد منفجره امولسیونی همچنین ممکن است ساوی عناصر سازندهای
نظیر پودرهای فلزی (آلومینیوم) ،مایعات آلی و موادی بارای افازایش
چگالی و قدرت انفجار باشند .همچنین ضاروری اسات کاه امولسایون
تشکیلشده بهمنظور سفظ خوا انفجاریاش به فازهای مجزا تفکیک
نشود .قابلیت دسترسی به اناوا مختلا امولسایونکننادههاا و درک
عملکردهای آن ها مسیری طاوالنی را در تحاحیب بهاره وری بهیناه از
عامل امولسیون کننده برای دستیابی به سساسیت و پایاداری دلخاواه
پیموده است].[1
از نظر تاریخی ،ایاالتمتحده بهعنوان نخستین دارناده مجموعاه ماواد
منفجره امولسیونی در سا  1899م .شناخته میشود ،اگرچاه ادعاای

 -2مفهوم پایداری و طول عمر
بهطورکلی ،مواد پرانرژی در زمان انبارداری ،ترکیبات ناپایداری از خود
آزاد میکنند که این امر موجد کاهش خوا مکانیکی ،افت عملکرد،
کاهش طو عمر و نهایتا منجر به انفجارهای خودبهخاودی مایشاود.
پیرشدگی امری اجتنابناپذیر است که در هر شارایطی اتفااخ خواهاد
افتاد .در نظر گرفتن این مسا ل است که اهمیت مطالعه پیرامون طو
عمر مواد منفجره را بیشازپیش پررنگتر میکند].[4
تغییر در ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی یک ماده با زمان ،در شارایط
محیطی مشخص که منجر به بهبود یا افت ویژگیهای آن مایشاود را
کهولت یا پیرشدگی مایگویناد .کلیاه ماواد پرانارژی ،در طاو دوره
نگهداری خود در اثر عوامل محیطی مختل و برهمکنش بین اجازای
فرموالسیونها دچار فرایندهای متنو کهولت میشوند .این فراینادهاا
موجد افت خوا عملکردی آنها میگردند و میتوانناد سابد باروز
انفجارهای خود به خودی نیز شوند .لذا داشتن اطالعات دقیق دربااره

1 - Water in oil
2 - Oil in water
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دانش چنین ماده منفجرها ی از طرف ساایر کشاورها (ساو د ،چاین و
کانادا) وجود داشت .نخستین مقادیر تجاری مواد منفجاره امولسایونی
در هند در سا  1891م .ساخته شد .مححو سااختهشاده در هناد،
مححولی با قطر کارتریج بزرگ و سساک به خرج میانی بود .چند سا
بعد امولسیونهاای باا قابلیات پما شادن و پاس از آن مححاوالت
سساک به چاشنی با قطر کوچک نیز در دسترک صنعت معادنکااری
قرار گرفتند .در ابتدای این فنااوری ،فرموالسایون هاای مورداساتفاده
برای تولید مواد منفجره امولسیونی باا مشاکالتی همچاون پایاداری و
سساسیت در زمان نگهداری ،همچنین دشواریهاای فرایناد و مساا ل
ایمنی مواجه بودند؛ اما در  19سا اخیر این مسا ل باهتادریج مرتفاع
شده اند و امروزه این فناوری کامل شده است و خود را باهعناوان یاک
مفهوم پابرجا از ساخت مواد منفجره امولسایونی بارای تانمین کاردن
اغلد نیازهای کاربر نهایی اثبات کرده است].[2
بااهطااورکلی منفجاارههااای امولساایونی از چهااار قساامت اصاالی
تشکیلشدهاند:
ال  -فاز ناپیوسته آبی که از ذرات مولکولی محلو یک نماک محلاو
در آب (آمونیوم نیترات یا مخلوط آن با نمکهایی مثل سدیم نیتارات
و کلسیم نیترات) تشکیلشده است؛
ب -فاز آلی غیر محلو در آب یا همان فاز پیوسته کاه ذرات اکسانده
(فاز ناپیوسته) در آن پخششدهاند و نقش سوخت را ایفا میکند؛
ج -امولسیفایر که امولسیونی از قطرات محلو اکسانده در ساوخت را
تشکیل میدهد یا به عبارتی باعث پایداری امولسیون میشود؛
د -یک فاز ناپیوسته گازی؛ به دلیل اینکه امولسیونها بهخاودیخاود
غیرقابلانفجار هستند و باید بهوسیله بعضی از انوا کنتر کننادههاای
دانسیته (سبابهای گاز) ،سساک سازی شوند].[3

امولسیونهاي انفجاري

روشهاي تخمین طول عمر

مروري بر پایداري و

خحوصایت و ماهیات فراینادهاای شایمیایی و فیزیکای کاه باار روی
فرموالسیونهای مختلفی که در سین کهولت رخ مایدهاد از اهمیات
زیاادی دارد .عواماال مختلفای چااون دمااا ،رطوبات ،مهاااجرت اجاازاء،
ارتعاشات و تنشهای مکانیکی ،ناسازگاری بین اجزاء ،میکروارگانیسم-
ها و موارد متنو دیگر میتوانند سابد باه وجاود آمادن تغییارات در
خوا مواد پرانرژی یا بهاصطالح کهولت آنها شاوند .ماواد منفجاره،
موادی غنی از انرژی هستند که قابلیت آزادسازی سریع انرژی خاود را
ستی در غیاب اکسیژن دارناد .بیشاتر ایان ماواد تحات واکانشهاای
تجزیه ای شیمیایی آهسته در دمای اتاخ قرار میگیرند که سرعت آن-
ها در دماهای باالتر بیشتر میشود.
این مواد در طو مدت انبارداری بسته به شرایط محیطای دساتخوش
تغییراتی شده و بهتدریج تجزیه و تخرید میشوند .مححوالت ساصال
از ترکیبات منفجره غالبا مخلوطهای ناپایدار هستند کاه باا توجاه باه
کیفیت اولیهی مواد ،نو فرموالسیون ،محیط انباارداری و غیاره مای-
توانند با مکانیسمهای متفاوتی دچار پیری شوند .در نظر گارفتن ایان
مسا ل است که اهمیت مطالعه پیرامون طاو عمار ماواد منفجاره را
بیش ازپیش پررنگتر میکند .بحث پایداری و تعیین طو عمار ماواد
پرانرژی به لحاظ کاهش هزینههای سنگین تولید ،انهدام ،انباارداری و
بهخحو کاهش سوادث بسیار پراهمیت است و همواره یاک چاالش
بزرگ برای دانشمندان این سوزه از علم بوده است].[4
به طورکلی تغییرات در مواد منفجره ترکیبی در اثر کهولت و متناساد
با شارایط محیطای مارتبط ،بسایار پیچیاده باوده و بار روی خاوا
فیزیکی ،شیمیایی ،انفجاری ،ایمنای و مکاانیکی آن هاا تانثیر خواهاد
گذاشت.

ب :عمر اصلی
عمر اصلی 4دوره زمانی است که در طو آن کلیه ویژگیهای موردنیاز
و اصلی ترکید برآورده شود .کهولت شیمیایی و فیزیکی ،عوامل مهمی
هستند که عمر اصلی ماده را محدود میکنند.
ج :عمر سرویسدهی

عملکردی ماده منفجره در محدود قابلقبو باقی میماند.

د :طول عمر حرارتی(سینتیكی)
طو عمر سرارتی با استفاده از تحلیل ساینتیکی نتاایج تکنیاکهاای
آنالیز سرارتی و مد سازی ترموگرام های بهدستآمده تعیین میشاود
و مدتزمانی است که سداکثر  %3از وزن یا انرژی ماده منفجاره (ایان

مقادیر توافقی است) ،در دمای نگهداری مرسوم تخرید شود].[9
 -2-2فرایند کهولت

بهطورکلی  ،عبارت پایداری امولسیون برای نشان دادن تغییرات خوا
امولسیون باگذشت زمان به کاربرده میشود .انوا سازوکارهای فیزیکی
و شیمیایی وجود دارند که موجد تغییر خوا امولسایون مایشاوند.
تعدادی از راهکارهای فیزیکی و عوامل بسیار مهم که موجاد تخریاد
امولسیون میشوند در زیر بررسی میشوند( ،شکل .[9])1

 -1-2انواع طول عمر
با توجه به مدتزمان تغییر خوا فیزیکی ،شیمیایی ،ایمنی ،مکانیکی
و عملکردی مواد منفجره تا یک سد مشخص (یک مقدار تجربی اسات
که برای هر خاصیت میتواند بهطور جداگانه تعیین گاردد) ،مایتاوان
طو عمرهای متفاوتی را تعری نمود .در گزارشهای علمای تعریا -
های زیر برای طو عمر ترکیبات پرانرژی ارا هشده است].[9

الف :عمر انبارداری ایمن یا شیمیایی

1

عمر انبارداری ،2دوره زمانی است که ترکیبات انفجاری میتواند خوا
شیمیایی خود را سفظ نماید ،بدون اینکه های خطاری بارای محایط
اطراف خود ایجاد کند .عمار ایمنای باهوسایله واکانشهاای کهولات
شیمیایی محدود میشود .از دیدگاه دیگر ،میتاوان گفات طاو عمار
انبارداری ایمان 3مادتزماانی اسات کاه ویژگایهاای مهام ایمنای و
شیمیایی ماده منفجره در محدوده قابلقبو باقی میماند.

شكل  -1انوا سازوکارهایی تخرید امولسیون].[9

الف -خامه بستن و تهنشینی :هر دو در نتیجه نیروهای خارجی باه
وجود میآیند و معموال از اشکا جادایش ثقلای هساتند .زماانی کاه
4- Main Life
5- Service Life

1- Chemical Life
2- Storage Life
3- Safe Life
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معموال به زمانی که در طو آن مواد منفجره میتوانند ذخیره و جابجا
شوند و بدون خطر استفاده شوند گفته میشود .عمار سارویسدهای
شامل انبارداری ایمن و عمر اصالی اسات .طاو عمار سارویسدهای
مدتزمانی است که ویژگیهای ایمنی ،شیمیایی ،فیزیکی-مکاانیکی و

9
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ب -لخته شدن :تجمع قطرات و الحاخ آنها به هم است بهطوریکاه
دو یا چند قطره برای تشکیل یاک تاوده بازرگتار بااه هاام نزدیاک
میشوناد و هار قطره تمام ویاژگی خاود را در تاوده سفظ مایکنااد.
این پادیاده نتیجاه برهمکنشهاای واندروالسای اسات کاه در تماام
سیستمهای پخشی وجود دارد .لخته شدن زمانی اتفااخ مایافتاد کاه
یک نیروی دافعه کافی برای دور نگهداشتن قطارات از محادوده تانثیر
نیروهاای واندروالسای وجاود نداشاته باشاد .گااهی اوقااات قطاارات
بههمپیوسته ،در هم نفاوذ کارده و تبدیل بااه یاک قطااره بازرگتار
میشوند که این پدیده بههمپیوستگی نام دارد .در بههمپیوستگی ادامه
الحاخ قطرات به یکادیگر ،درنهایات جادایش فااز روغان روی ساطب
امولسیون را به دنبا دارد که با عنوان پسدهی روغن مطرح میشود.

 تنثیر سایر ترکیبات
عامل پخت ،پالستیسایزر ،کاتالیزورهای سرعت سوزش نیز تنثیراتی بر
کهولت دارند.

 تنثیر اکسیدکننده
اکسیدکننده رطوبت را جذب کرده و نتیجه خوا مکانیکی را ضعی
میکند .نو اکسیدکننده ،مقدار ،داناهبنادی و درصاد خلاو آن بار
کهولت تنثیرگذار است.

 تنثیر عوامل خارجی
عوامل خارجی را میتوان به دما ،رطوبت ،میازان جریاان هاوا ،میکارو
ارگانیزمها و غیره تقسیمبندی نماود .دماای بااال و افات و خیاز آن از
مهاامتاارین عواماال محیطاای اساات کااه ساارعت تجزیااه شاایمیایی و
واکنشهای پیر شدن شیمیایی را به اندازه مهااجرت اجازاء شایمیایی
سرعت میبخشد .ثابتشده است که باه ازای  11درجاه ساانتیگاراد
کاهش در دمای نگهداری سوخت ،سرعت اکسیداسایون بایش از ساه
برابر کاهش مییابد .نور باعث شکساتن پیونادهای شایمیایی شاده و
سبد کاهش جرم مولکولی آن میگردد؛ و رطوبات سارعت هیادرولیز
برخی مواد سوخت را باال میبرد و سبد پیرشدگی آن میگردد].[11

ج -فـرایند استوالد :1درنتیجه ساللیت محادود فاازهاای ماایاع در
همادیگار اتفاخ میافتاد .ایان فرایناد بیشتار در امولسایونهاایی باا
اندازه قطرات متنو روی میدهد .برخورد بین دو قطره به ایجااد یاک
قطره بزرگتر و یک قطره کوچکتر منجر میشاود .درنتیجاه قطارات
ریز ،کوچکتر و مولکو های آنها بهتدریج در فاز پیوسته نفوذ کرده و
سل میشوند.
د -برگشت فاز :یک جابجایی بین فازهای پیوسته و ناپیوسته اسات.
برگشت فااز امولسایون ،ممکان اسات براثار ماواردی چاون هامزدن
مکانیکی ،انجام فعلوانفعا شیمیایی و یا تغییر  pHباشد].[9

 -4آزمونهای پایداری و تخمین طول عمر مواد پرانرژی
از آنجاییکه پیرشدگی با پدیدههایی همچون آزاد شادن گااز ،کااهش
وزن مولکولی ،کاهش غلظت اولیه پایدارکنناده و غیاره هماراه اسات،
میتوان از این پدیادههاا جهات تخماین طاو عمار اساتفاده نماود.
بهطورکلی آزمونهای پایداری به دودسته کالسیک و مدرن طبقهبندی

 -3عوامل مؤثر بر ناپایداری امولسیونها
عواملی که در ناپایداری امولسیونها مؤثرند ،عبارتاند از]:[9
 انتخاب نامناسد امولسیفایر؛









میشوند].[11

وجود الکترولیتها؛

 -1-4آزمونهای کالسیک

توزیع و اندازه نامناسد قطرات در امولسیون؛

برخی از این روشها شامل موارد زیر هستند:

غلظت نامناسد امولسیفایر؛



شرایط نامناسد برای نگهداری امولسیون.



نیروهای مکانیکی نامتوازن.



پیوندهای شیمیایی غیراشبا .



نسبت سطب به جرم (ضخامت).



ناسازگاری اجزاء
1- Ostwald process
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روش برگمن – یانگ
تست آبل
تست وزنی هلند
تست کاهش وزن ()ML
تست مراقبتی  99/9درجه سلسیوک
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نیروهای خارجی بر سرکت گرمایی قطرهها غلبه کنناد ،یاک گرادیاان
غلظتی در سیستم ایجاد میشاود کاه شابیه سرکات ساریع قطارات
بزرگتر رو به پایین و یا رو به باالی آنها است .سازوکار خاماه بساتن
به دلیل سرکت رو به باالی قطراتی که دارای چگالی کمتری نسبت به
فاز پیوسته هستند ایجاد میشاود .درساالیکاه تاهنشاینی بااه علات
سارکت رو باه پاایین قطارات امولسیاون کاه نسبت باه فااز پیاوسته
چگالی بیشتاری دارناد ،رخ میدهد.

بررسی تنثیرات متقابل بین اجزاء داخل پیشرانه بسیار کاار پیچیادهای
است .درواقع اثر هر یک از مواد بهتنهایی قابلبررسی نباوده و بایساتی
مجموعه در کنار یکدیگر موردبررسی قرار گیرد ،زیرا ستی کوچکترین
تغییر در نو و میزان هر یک از مواد میتواند در مرسله تولید و ستای
در مرسله انبارداری خوا پیشرانه را تحت تنثیر قرار دهاد .مجموعاه
کل تغییر و تحوالت داخلی رخداده در پیشارانه در خاوا نهاایی آن
نظیر خوا مکانیکی قابلبررسی است].[8

امولسیونهاي انفجاري

روشهاي تخمین طول عمر

مروري بر پایداري و

 -2-4تستهای پایداری اساسی و مدرن
این تساتهاا اغلاد باا اساتفاده از دساتگاههاای آناالیز و محاسابات
سینتیکی هستند.



روش کالری متری جریان گرما ()1HFC



روش کاهش جرم مولکولی



کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ()4HPLC

 روشهای آنالیز سرارتی :با استفاده از آنالیز سرارتای گرماسانجی
پیمایش دیفرانسیلی )DSC( 2یا وزن سنجی.)TG( 3

 -5کهولت تسریع یافته

5

 -2-5آزمایش انبار در دماهای سرد

با توجه به طو عمر نسبتا باالی ترکیباات انفجااری و اجازای آنهاا،
میتوان برای تخمین سریعتر طو عمر ،سرعت فراینادهاای کهولات
مواد را در شرایط محیطی شتاب دهی شده (مانند دما و رطوبت بااال)،
معروف به کهولت تساریع یافتاه (محانوعی) ،افازایش داد .ساسس باا
برآوردهااای سااینتیکی مناسااد ،ماادتزمااان انحااراف ویژگاایهااای
تعیین کننده را شرایط معماولی تخماین زد .تعیاین عوامال محیطای
تنثیرگذار بر کیفیت نمونه در آزمونهای کهولت تسریع یافته با توجاه
به اجزای تشکیلدهنده فرموالسیونها و شرایط نگهداری آنها انتخاب

دقیقا مشابه آزمایش داغ که در آن ماده منفجره تحات سارارت ثابات
قرار میگرفت ،در این آزمایش ماده منفجره در دمای ثابات  1ºCانباار
می شاود و شارایط و عملکارد آن در فواصال زماانی مختلا بررسای
می شود .مواد منفجره پس از رساندن دمای آن ها به دماای اساتاندارد
 29ºC( 21ºCبرای مناطق گرمسیری) آتش زده میشوند .این آزمایش
برای بررسی سساسیت آغاازگری نیسات بلکاه بارای ارزیاابی شارایط
فیزیکی پس از انبار سرد طوالنی اسات .آزماایشهاای دیگاری بارای
تعیین سساسیت به دمای سرد ،پس از طی یک چرخه بین دماای داغ
و سرد ،پس از چرخههای انجماد و یخزدایی و پس از طی چرخهای در
 32ºCوجود دارند].[14

میگردد .برخی از روشهای پیرسازی مواد پرانرژی شاامل ماوارد
زیر است].[12
 -1-5آزمایش انبار در دماهای گرم

 -3-5آزمایش انبار در دماهای گرم و سرد

پایداری برای مواد منفجره بر پایه آمونیوم نیترات در شارایط انباارش
داغ به معنی پایداری ساختار ژ یا امولسیون و برای آنفو پایداری خود
آمونیوم نیترات است .این فرایند از طریق قرار دادن مااده منفجاره در
معرض سرارت ثابت  91ºCدر یک آون ضد انفجاار انجاام مایشاود و
شرایط فیزیکی در فواصل زمانی مناسد بررسی میشوند .ماده منفجره
همچنین می تواند بهوسیله آتش زدن مورد ارزیابی قرار گیرد و سرعت
انفجار پسازاینکه ماده موردنظر به دمای اتاخ رسید ،اندازهگیری شود.
این آزمایش بیشتر از نو آزمایش پیرسازی است و بارای پایشبینای
پایداری طوالنیمدت ماده منفجره مورداستفاده قرار مایگیارد .رابطاه
دقیقی بین انبارش تسریع شده و انباارش در شارایط معماولی وجاود
ندارد اما یک شخص ،با کسد تجربه میتواند به نتیجاه معقاولی از آن
برسااد .بااهعنااوانمثااا  ،دو هفتااه در انبااار داغ باارای ژ هااای آباادار/
امولسیون ها تقریبا معاد سه ماه انبارش تحت شرایط معمولی اسات.
در انبارش معمولی ،شخص با تنو شارایط مواجاه مای شاود همانناد

نمونههای تهیه شده باید پایدار باشند یعنی باگذشت زمان خوا خود
اعم از خاوا فیزیکای و شایمیایی مانناد دانسایته ،قابلیات انفجاار،
پایداری امولسیون و  ...را از دسات ندهناد .یاک منفجاره امولسایونی
پایدار ،باید سداقل مدت شش ماه پایدار بوده و خوا خاود را سفاظ
کند .برای این منظور از این روش که روش رایاج و جااری در صانایع
است استفاده شد.
نمونههای تازه تهیاهشاده باه مادت  24سااعت در دماای  41درجاه
سانتیگراد و سسس بالفاصله پس از خروج از محفظه با دمای فوخ ،باه
مدت  24سااعت هام در دماای صافر درجاه ساانتیگاراد نگهاداری
میشوند .اگر نمونه پسازاین  49ساعت پایداری خاود را سفاظ کارد،
به صورت تجربی مشخص شده است که این منفجره ساداقل باه مادت
یک ماه پایدار است .با تکرار این کار ،به ازای هر  49ساعت موفقیت در
آزمون ،یک ماه به طو عمر منفجره امولسیونی اضاافه خواهاد شاد و
این کار تا زمانی ادامه خواهد داشت کاه بااالخره مااتریکس منفجاره

1- Heat Flow Calorimetry
2- Differential Scanning Calorimetry
3- Termo Gravimetric
4- High-Performance Liquid Chromatography
5- Accelerated Aging Tests
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شرایط تغییر دمایی از فحلی باه فحال دیگار و از کشاوری باه کشاور
دیگر].[13
آزمایش انبارش تسریع شده عمدتا برای مقایسه پایاداری اناوا ماواد
منفجره ژ و امولسیونی بهویژه زمانی که فرموالسیونهاای جدیاد باا
استفاده از ضخیم کنندهها ،عوامل اتحاا دهناده عرضای و امولسایون
کنندههای جدید مورداستفاده قرار میگیرند ،به کار میرود .دمای یک
انبار داغ  )141ºF( 91ºCانتخاب می شود زیرا معلاوم شاده اسات کاه
روزانه بسیاری از بخش های انبارهای مهمات دنیا در تابساتان بزماانی
که آن ها بساته باشاند ،باه ایان دماا بارای مادت ساه مااه در ساا
میرسند].[13

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

امولسیونی دریکی از این سیکلهای دمایی ،دستخوش تغییر و خرابای
شود( .بهعنوان مثا  :دوفاازی شادن ،کریساتاله شادن ،خاماه بساتن،
ته نشینی و  ...ازجمله اتفاقاتی است کاه ممکان اسات بارای منفجاره
امولسیونی رخ دهد)].[19

 -6روشهای استاندارد جهت اجرای آزمونهـای کهولـت
تسریع یافته][2

مطابق با استاندارد بین المللای  ،AOP-7مطالعاات پیرشادگی تساریع
یافته بر روی مواد منفجره جدید ،باید بعد از تنیید مشخحات فیزیکای
و شیمیایی انجام شود.
در ارزیابیهای کهولت کلیه خوا اصلی فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی
و ایمنی باگذشت زمان کنتر میگردد .شرایط اعما کهولت بار روی
نمونهها در دماهای کمتر از  91درجاه ساانتیگاراد باوده و نموناههاا
محبوک هستند .همچنین برای فرموالسیونهایی که اجازای سسااک
به رطوبت دارند (استما واکنش اجازا باا آب) ،الزم اسات کاه تانثیر
رطوبت نیز اعما شده و از اعماا دماهاای بااال پرهیاز نماود .معیاار
انتخاب دماهای کهولت ،عدمتغییر مکانیسمهای پیرشدگی نسابت باه
دمای معمولی است ،لذا هرچه دماها به مقدار محایط نزدیاک باشاند،
بهتر است ،اما زمان انجام آزماایش هاا بارای ارزیاابیهاای ساینتیکی
مناسد و تخمین طو عمر افزایش خواهد یافت .در ادامه باه مطالعاه
برخی از این روشها پرداخته شده است.

دلخااواه ) (kbرا بااه دساات
موردپذیرش Ea ،و دماهای مربوطه ،مدتزمان الزم برای از بین رفاتن
آورد .سااسس بااا جایگااذاری مقااادیر  aو k

هر خاصیت موردنظر را تخمین زد].[19

 -2-6تخمین طول عمر با استفاده از رابطه وانت-هوف
طو عمر شیمیایی (انبارداری ایمن) ،عملکاردی ،ساداقل زماان الزم
برای برآورد سازی ویژگایهاای ایمنای و شایمیایی یاا عملکاردی در
شرایط معمولی است که با اندازهگیری خوا ماذکور در آزماونهاای
کهولت تسریع یافته ،با توجه به شرایط محیطی ارا هشده تخماین زده
میشوند .ممکن است که در آزمونهای مذکور یاک یاا چناد ویژگای
تعیااینکننااده باشااد و مقاادار گزینااههااای دیگاار تغییاارات فااراوان در
مدتزمان کهولت تسریع یافته نداشته باشند .در اینجا ،عمار دوام هار
ویژگی در دماهای باال (مدتزمان الزم تا رسیدن به سد قابلپذیرش)،
اندازهگیری میشود ،سسس طو عمر با توجاه باه رابطاه وانات هاوف
(معادله  )3در دماهای معمولی تخمین زده میشود.

 -1-6ارزیابی سینتیكی فرایندهای کهولت تسـریع یافتـه در
دماهای متفاوت به روش آرنیوس
بررسی پیرشدگی در دماهای متفاوت (بین  41تا  91درجه سلسیوک)
برای دورههای زمانی نسبتا طوالنی (ماهها تا ساا هاا) کاه مطاابق باا
آزمونهاای ارا اهشاده در  AOP-48و  AOP-7قابال انجاام هساتند و
تحلیل سینتیکی آنها یکی از قابلاطمینانتارین روشهاا در ارزیاابی
طو عمر عملکردی مواد منفجره است؛ اما مدتزمان باال و هزینههای
اجرایی هنگفت این روشها ،کاربرد آنها را محدود میسازد .در اینجاا
میتوان با در نظر گرفتن ویژگیهای تعیین کنناد و مادهای بحرانای،

() 3
که در آن  ∆T=11و ( T2>T1اختالف دو دمای کهولت باال) :T1،دمای
کهولت تسریع یافته شماره ( 1درجه سلسایوک) :t1 ،مادتزماان الزم
برای انحراف هرکادام از ویژگایهاای اصالی مااده منفجاره از مقادار
قابلقبو در دمای( T1با واسد :ساا  ،مااه ،روز) ،T2 ،دماای کهولات
تسریع یافته شاماره (2درجاه سلسایوک) :t2 ،مادتزماان الزم بارای
انحراف هرکدام از ویژگیهای اصلی ماده منفجره از مقدار قابلقبو در
دمای ( ،T2با واسد سا  ،مااه ،روز) و ضارید کهولات (بادون واساد)

تعداد آزمونها را به سداقل رساند].[19
هدف نهایی کهولت تسریع یافته ،باه دسات آوردن سارعت تغییار در
ویژگیهای شیمیایی (کاهش وزن بایندر یا نمونه ،درصد اجزاء و موارد
دیگر) ،فیزیکی-مکانیکی (مانند پالستیسیته ،تنش درکشش ماکزیمم،
سختی) ایمنای (میازان سساسایت باه ضاربه و اصاطکاک) و خاوا
انفجاری ترکیبات در دماهای مشخص است .بهمنظور به دسات آوردن
رابطهای برای سرعت فرایند کهولت از روش معادله آرنیوک (معادله )1
استفاده میشود:

است].[19

 -3-6سینتیک آزادسازی گاز با روش پایداری حرارتی در خأل
()VTS
یکی از روشهای مطرح درزمینه تخمین طو عمر شیمیایی خرجهای
انفجاری ،استفاده از روش پایداری سرارتی در خا ( 1 )VTSاسات .در

()1

1- Thermally Stable in Vacuum
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که در آن ثابت سرعت ویژه با واسد  min-1برای واکنشهاای مرتباه
او  ،ضرید پیش نمایی Ea ،انرژی فعا سازی آرنیوک برای فرایناد
موردنظر به ثابت گاز باا برابار باا  9/314 J · K-1 · mol-1و دماا
برسسد کلوین است.
برای سینتیک تغییرات شبه مرتبه صفر نمودار میزان افات در کمیات
فیزیکی بعد از زمان  tبه مقدار اولیه کمیات فیزیکای ( )x/aبرسساد
زمان رسم میگردد .شید این نمودار در هر دما با ثابت سارعت در آن
دما است .با توجه به رابطه آرنیوک داریم:
(-
)
() 2
بنابراین با رسم برسسد معکوک دماهای کهولت ( ،)1/Tمایتاوان
و را به دمای محیط بسط داده و از روی آن مربوط به دمای

امولسیونهاي انفجاري

روشهاي تخمین طول عمر

مروري بر پایداري و

این روش طو عمر مدتزمانی در نظر گرفته میشود که ماده منفجره
تا سد فراوانی تخرید شود و خوا اصلی خود (استحکام ،پایاداری و
موارد دیگر) را از دست بدهد VTS .بهصورت سجام گااز آزادشاده در
دمای مشخص با واسد  ml g-1 day-1و سرعت آزاد شدن گاز بهصاورت
رابطه ( )4تعری می شود .در اینجا وزن مشخحی از نمونه ،در چندین
دما سرارت دادهشده و میزان گاز آزادشده از آنها ثبت مایگاردد .باا
فرض اینکه یک مو گاز در شرایط استاندارد 4/22 mL ،سجم داشاته
باشد میتوان نتیجه گرفت که سرعت آزادسازی گاز برای یاک گارم از
مواد منفجره  1000/Mمو  :که در آن  Mوزن مولکاولی مااده اسات)
برابر است با:
()4
رابطه بین و  ،Tبا استفاده از رابطه آرنیوک قابلبیان است:
()9
کااه در آن  Aو  Bثاباات هسااتند و  Y25ساارعت در دمااای  29درجااه
سلسیوک است .مطابق با تجربیات موجود ،طاو عمار بارای تخریاد
مواد منفجره ،با مدتزمان الزم برای تفکیک  %9وزنای آن  t%9نزدیاک
است .این دوره زمانی بهصورت زیر تعری میشود:

کشش سطحی
IFT (m N/m)2
43/9

ویسکوزیته
()mPas

دانسیته
()kg/m3

امولسیون
w/o

4/1

933

11/81

43/9

3/9

948

21/91

() 9

43/9

3/2

994

31/91

در سقیقت مواد منفجره موجود در مهمات ،همیشاه در فضاای بساته
استفاده میشوند؛ لذا تخمین طاو عمار باا اساتفاده از  VTSکاه در
محیط باز انجام میشود ،میتواند منجر به ایجاد خطا در تخمین طو
عمر شود.
در این روش از عمر دهی محنوعی تنها در یک دما (عموما باین 111
تا درجه سلسیوک) و بارای یاک دوره زماانی کوتااه (معماوال دو روز)
استفاده میشود .این نتایج صاحت کمتاری بارای پایشبینای دارناد.
معموال این تست تعیین میکنند که عمر شیمیایی باقیمانده کمتار یاا
بیشتر از  9تا  11سا در دمای درجه سلسایوک اسات .چاون زماان
تست و هزینه آن متعاد است ،این نو تست اساسا برای کمی سازی
منفجرهها مورداستفاده قرار میگیرد و بهندرت بارای کنتار کیفیات
مقادیر زیاد منفجره تولیدشده یا نظارت بر انبارهاا مورداساتفاده قارار

43/9

2/9

983

41/91

43/9

2/3

819

91/91

جدول  -1خوا

فیزیکی امولسیون با نسبتهای متفاوت .[21] w/o

در مرسله بعدی فرموالسیونهایی از امولسیون با درصدهای متفاوت از
نمک موردبررسی قرارگرفتهاند:
جدول  -2خوا

میگیرد].[18

فیزیکی امولسیون با درصد نمک متفاوت].[21

کشش سطحی

ویسکوزیته

)IFT(m N/m

)(m Pas

دانسیته
((kg/m3

درصد
نمک

w/o

91

9/1

941

1

11/81

33/9

9/9

948

9

11/81

91

2/4

819

1

91/91

33/9

2/9

831

9

91/91

امولسیون

اساتفاده از سااورفکتانت بااا درصاادهای متفاااوت از دیگاار پارامترهااای
موردبررسی بوده که نتایج آن را در جدو ( )3مشاهده میکنیم.
رفتار امولسیون در غیاب سورفکتانت را در شکل ( )2مشاهده مشاهده
میشود.
تنثیر سورفکتانت بر روی رفتار امولسیون باگذشت زماان طباق شاکل
( )3است.

 -7مروری بر پژوهشهای اخیر
در سا  2119م .دانشامندان باه بررسای عوامال ماؤثر بار پایاداری
امولسیون آب در روغن پرداخته اناد و پارامترهاای ماؤثر بار پایاداری
امولسیونها از قبیل درصد آب ،در صد سورفکتانت ،سارعت اخاتالط،
درصااد نمااک و درصااد و طبیعاات پلیماار و همچنااین دمااا را بررساای
کرده اند .در این مقاله خوا فیزیکی امولسیونها همچون ویسکوزیته

1- Polyethylene Glycol P-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-Phenyl Ether
2- Interfacial Tension Measurement
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و کشش با تغییر در پارامترهای مؤثر انادازهگیاری شاده و از مقایساه
نتایج مقدار مطلوب بهدساتآماده اسات .ویساکوزیته توساط ابازاری
همچون پیکنومتر یا ویسکومتر استوالد اندازهگیری شده است].[21
طبق این پژوهش درصد مناسد امولسیفایر برای پایاداری امولسایون
ضروری دانسته شده و استفاده  9درصد نماک NaClو  1111 ppmاز
پلیمر موجد افزایش پایدارشده است .پایداری امولسیون با افزایش دما
کاهش پیدا میکند و سطبفعا مواد مورداستفاده از عوامال ماؤثر در
شکلگیری امولسیونهای آب در روغن است .مواد مورداستفاده در این
تحقیق عبارتاند از :سورفکتانت  ،1 Triton X-100پلیمر  AF1235باا
مقادیر  911و  ppm 1111با دانسیته  911kg/m3است .ابتدا خاوا
فیزیکی امولسیون با درصد ترکیادهاای متفااوت  w/oدر جادو ()1
اندازهگیری شده است .با تغییر درصد آب مورداستفاده خوا فیزیکی
اندازهگیری شده است:

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

جدول  -3خوا

فیزیکی امولسیون  w/oبا مقادیر مختل سورفکتانت].[21
دانسیته
((kg/m3

درصد
سورفکتانت

امولسیون
w/o

1/1

11/81

1/2

11/81
11/81

)(m Pas

1/31

3/99

941

1/28

3/91

949

1/18

3/99

991

1/9

1/11

3/81

992

1

11/81

1/31

2/9

811

1/1

91/91

1/28

2/4

814

1/2

91/91

1/18

2/3

819

1/9

91/91

1/11

2/2

829

1

91/91

شكل  -4نمودار اثر درصد آب در امولسیونهای .[21] w/o

شكل  -5اثر سرعت چرخش فرایند تولید بر خوا

شكل  -2نمودار تغییرات فاز آب باگذشت زمان در غیاب سورفکتانت].[21

امولسیون].[21

شكل  -6نمودار تنثیر درصد نمک بر روی امولسیونها.

شكل  -3نمودار تغییرات فاز آب با زمان در سضور سورفکتانت].[21

در شکل ( )4اثر درصد آب بر روی امولسیونها نشان دادهشده است.
در ادامه تنثیر سرعت چارخش در هنگاام اماادهساازی در شاکل ()9
بررسیشده است.
شکل ( )9نشاندهنده تنثیر درصد نمک در فرموالسیون است.
در مرسله بعدی با تغییر در مقادیر پلیمر با مقادیر  911 ppmو 1111
تغییرات ویسکوزیته نسبت به نرخ برش موردبررسی قرارگرفته اسات و
نمودار این تغییرات در شکل ( )9مشاهده میشود].[21
و درنهایت یکی از پارامترهای مهم یعنی اثر دما بر روی امولسیونهای
 w/oبررسیشده و بهصورت شکل ( )9است.

شكل  -7نمودار اثر تغییر مقدار پلیمر بر خوا
19
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IFT
)(m N/m

ویسکوزیته

امولسیونهاي انفجاري

روشهاي تخمین طول عمر

مروري بر پایداري و

شكل  -8نمودار تغییرات محتوای آب امولسیون در اثر افزایش دما].[21

نتایج ساصل از این پژوهش عبارتاند از]:[21
 عاادم سضااور عاماال امولساایونی باعااث ایجاااد ناپایااداری شاادیدامولسیونهای آب در روغن میشود.
 پایداری امولسیونها بهطور قابلتاوجهی باا افازودن Triton X-100افزایش مییابد.
 پایداری امولسیون با افزایش غلظت آب بهتدریج کاهش مییابد. پایداری امولسیونها با افزودن سورفکتانت  Triton X-100به مقادار 1/2و  1/1درصد بهترین خوا را به همراه دارد.
 افازایش ساارعت مخلاوط کااردن باعااث بهباود پایااداری امولساایونمیشود.
 افزودن نمک  NaClپایداری و عملکرد امولسایونهاا مایشاود و بااافزودن  9درصد از نمک به پایداری  111درصدی میرسد.
 درصد پلیمر به مقدار قابالتاوجهی بار روی پایاداری امولسایونهااتنثیرگذار است.
 دماهای باال موجد کاهش پایداری امولسیونها میشود].[21در سا  2114م .پژوهشی توسط دانشمندان چینی با موضو خاوا
ر ولوژیکا و پایداری ماتریکس امولسیونهای انفجااری انجاام شاد و
طی آن خوا ساختاری و پایداری امولسیونها باا تغییار در ماهیات
سورفکتانت موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش از یک اولیگاومر از
 1PIBSAبااا گااروه عاااملیهااای متفاااوت و همچنااین از سااوربیتان
مونواولئاتهای با وزن مولکولی پایین ) (2Span80بهعنوان سورفکتانت
استفاده شده است ] .[21طبق این پژوهش پایاداری یاک امولسایون
انفجاری با ویسکوزیته ،تنش-کرنش و مدو ذخیرهشاده ارتبااط دارد.
ویسکوزیته ماتریکس امولسیون انفجاری ساوی سوربیتان مونو اولئاات
نسبت به ویسکوزیته ماتریکس امولسیونی ساوی ساورفکتانت PIBSA
و مخحوصا سورفکتانت ساصل از مخلوط کردن سوربیتان مونو اولئات
و  PIBSA-TEAپایینتر است .نتایج ساصل از رسوب آمونیوم نیتارات
و تغییر در مدو ذخیرهشده باگذشت زمان نشان میدهد که استحکام

1- Polyisobutylene Succinic Anhydride
2- Sorbitane Monooleate
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فیلم سطحی تشکیلشده در امولسیون ساوی ساوربیتان موناو اولئاات
ضعی است درنتیجه فیلم سطحی راستتر تشکیل میشود و پایداری
ماتریکس امولسیونی کاهش مییابد.
مدو ذخیره شده در طی طو عمر امولسیون انفجااری تقریباا ثابات
است و میزان رسوب آمونیوم نیترات وقتیکه ماتریس پلیماری پایادار
شده باشد پایینتر است .این نشان میدهد که ماتریس تشکیلشده باا
سورفکتانت مخلوط شده از پایداری امولسیون ساوی یک ساورفکتانت
بهتر است .این تغییرات را میتوان در شکل ( )8مشاهده نمود].[21
در این مقاله امولسیون انفجاری ساوی آمونیوم نیترات به مقادار 99/9
درصد وزنای 9 ،درصاد وزنای آب و  9درصاد وزنای از روغان معادنی
(ویسکوزیته  34/2 mm2/sو دمای  41درجه سلسیوک) مورد آزمایش
قرارگرفته است .همچنین سورفکتانتهای مختل با درصادهای وزنای
 1/9استفادهشده است .مشخحات این سورفکتانتها به شرح زیر است:
 :PIBSA-TEA -1ساصل واکنش  PIBSAبا تری اتانو آمین با نسبت
 1:2در دمای  191درجه سلسیوک و ساوی گروه عاملی استری است.
وزن مولکولی این امولسیفایر  1391گرم برمو است.
 :PIBSA-IMIDEA -2ساصل واکنش  PIBSAبا تترا اتیلن پنتامین با
نساابت  1:2در دمااای  191درجااه سلساایوک و ساااوی گااروه عاااملی
ایمیدی است .وزن مولکولی این امولسیفایر  2191گرم بر مو است.
 -3سوربیتان مونو اولئات از دیگر سورفکتانت های مورداستفاده در این
پژوهش است .وزن مولکولی آن  249گرم برمو است.
 -4سورفکتانت ساصل از اخاتالط ساوربیتان موناو اولئاات و PIBSA-
 TEAبا نسبت  3:9مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مطالعه پایداری آمونیوم نیترات رساوب دادهشاده در ماتریکسای
امولسیون انفجاری باگذشت زمان موردانادازهگیاری قارار مایگیرناد.
امولسیونهای بعد از گذشت زمانهای متفاوت در یاک بطاری سااوی
 111میلی لیتر آب خالص برای  11ساعت قرار گرفتند .سسس غلظات
آمونیوم نیترات آب خالص بهوسیله تیتراسیون اندازهگیری میشود.
نتایج ساصل از مطالعات آزمایشگاهی سیستماتیک خوا ساختاری و
پایداری ماتریکس امولسیون انفجاری به شرح زیر است:
 ویسکوزیته امولسیون انفجاری بر اثر اعما تنش برشی کاهش مای-یابد و غیر نیوتونی است.
 نمودار تنش -کرنش نشان میدهد که تنش با اعما کشش کااهشمییابد.
 درنهایت نتیجه گرفته شد که طو عمر ماتریکس امولسیون انفجااریتحت تنثیر طبیعت سورفکتانت است .افزایش مدو ذخیرهشده باا زماان
نشاندهنده افزایش خوا شابه جاماد مااتریکس امولسایون انفجااری
است .میزان رسوب آمونیوم نیترات با افزایش طو عمر نشاان مایدهاد
که فیلم تشکیلشده با سوربیتان مونو اولئاات نسابت باه  3ساورفکتانت
دیگر ضعی تر است و درنتیجه پایداری آن کمتر است].[21
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پیگیری کردند تا امولسیون ناپایدار شود و به ساداقل سارعت انفجاار
استاندارد برای امولسیونهای انفجاری برسد .در ادامه با ایجاد ارتبااط
بین تعداد سیکلهای دمایی و تعداد روزهای انبارداری طبیعی مطاابق
جدو ( )9توانستند طاو عمار یاک اموسایون انفجااری مجهاو را
پیشبینی کنند .در شکل ( )11نمودار تغییارات سارعت انفجاار طای
انبارداری طبیعی و سیکلهای دمایی نشان داده شده است].[22

در سا  2114دانشمندان به دنبا روشی برای ایجاد ارتباط بین طو
عمر امولسیون انفجاری و سرعت انفجار آن بودند .در ایان روش ابتادا
تغییرات سارعت انفجاار در طای انباارداری طبیعای بارای امولسایون
انفجاری با میکروباالن شیشاهای را انادازه گیاری شاده (جادو  )9و
سسس نمونه های همان امولسیون انفجاری را در سایکل هاای دماایی
گرم و سرد قرار دادند (جدو  )9و تغییرات سرعت انفجار را در آنهاا
جدول  -5تغییرات سرعت انفجار طی انبارداری طبیعی].[22
8

9

9

9

9

4

3

2

1

شماره نمونه

291

241

211

191

191

121

81

91

31

تعداد روز انبارداری

3191

3299

3441

3494

3994

3922

3994

3999

3999

سرعت انفجار()m/s

جدول -6تغییرات سرعت انفجار با تعداد سیکل دمایی].[22
8

9

9

9

9

4

3

2

1

شماره نمونه

29

24

21

19

19

12

8

9

3

تعداد سیکل دمایی

3198

3282

3392

3494

3489

3991

3923

3991

3949

سرعت انفجار()m/s

جدول  -7ارتباط بین تعداد سیکل دمایی و تعداد روز انبارداری طبیعی].[22
تعداد روز انبارداری

تعداد سیکل دمایی

91

3

94

9

119

8

148

12

199

19

199

19

229

21

239

24

293

29
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شكل  -9نمودارهای تغییرات ویسکوزیته و مدو ذخیرهشده در امولسیونهای انفجاری ساوی سورفکتانت های متفاوت] .[21

امولسیونهاي انفجاري

روشهاي تخمین طول عمر

مروري بر پایداري و

(ال )

شكل  -11نمودار تغییرات سرعت انفجار با تعداد روز انبارداری طبیعی و تعداد سیکل دمایی( ،ال ) سیکل دمایی +99و  -19درجاه سلسایوک( ،ب) سایکل
دمایی  +49و  -9درجه سلسیوک].[22

استاندارد است .بررسیهای متنو صورت گرفته در این تحقیق نشاان
میدهد که با تغییر در نو و درصد اجزاء فرموالسیون امولسایونهاای
انفجاری میتوان به پایداری و طو عمر مطلوب برای این مواد رساید.
پارامترهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند شامل :ناو و
درصد سورفکتانت یا امولسیفایر ،نمکها ،پلیمرها ،میکروبالنها ،سرعت
چرخش میکسر و  ...است .این پارامترهاا باعاث تغییار در خواصای از
قبیل :ویسکوزیته ،مدو ذخیره شده ،درصد آب باقیماناده ،مطالعاات
سینتیکی و سرعت انفجار بوده است .استفاده از سرعت انفجاار جهات
تخمین طو عمر امولسیونهای انفجاری یکای از روشهاای رایاج در
تعیین طو عمر امولسیونهای انفجاری است ولی با توجه به زماانبار
بودن ،هزینههای باال و مسا ل ایمنی در سالیان اخیار تحقیقاات بارای
تعیین پایداری و طو عمر با اساتفاده از روشهاای آناالیز سرارتای و
مطالعات سینتیکی افزایش یافته است.

با توجه به نمودار شکل ( )11میتوان مشاهده کرد سارعت انفجاار باا
افزایش روز انبارداری و تعداد سایکلهاای دماایی کااهش ماییاباد و
همچنین هرچه فاصله دماای در سایکل دماایی کمتار باشاد نماودار
تغییاارات خطاایتاار اساات و طااو عماار تخمااین زده شااده باارای
امولسیونهای انفجاری مجهو دقیقتر خواهد بود].[22

 -8نتیجهگیری
بررسیهای متنو صورت گرفته در این تحقیق نشاان مایدهاد باا در
نظر گرفتن تعدادی از خوا مهم و تعیینکننده فیزیکای ،شایمیایی،
ایمنی ،مکانیکی و عملکردی برای فرموالسیونهای انفجااری و اعماا
شرایط کهولتهای محنوعی و تسریع یافته ،میتاوان رفتاار ماواد را از
نظر سینتیکی تحلیل نمود و طو عمار آنهاا را تخماین زد .تخماین
طو عمر امولسیونهای انفجاری بسیار پیچیده است و طو عمرهای
گزارشی منوط به نگهداری ماواد در شارایط بساتهبنادی و نگهاداری
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