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چكیده
 اندازهگیری و سپس طول عمر آن،برای بررسی کهولت پیشرانههای جامد مرکب معموال تغییرات خواص پیشرانه در طی مدت انبارداری و ذخیره سازی
 خواص پیشرانه در اثر، شیمیایی و آنالیز حرارتی، بدین منظور اغلب با بکارگیری روشهای متداول مبتنی بر آزمونهای مکانیکی.پیشتخمین میگردد
 آنالیز حرارتیی گرماسین ی،کرنش/ در این مقاله ابتدا به روشهای مرسوم و متداول از جمله آزمونهای تنش.کهولت و مرور زمان اندازهگیری میشوند
) اشاره شده و سپس تعدادی روشها و آزمونهای جدید شاملTGA( ) و آنالیز وزنسن ی حرارتیDTA(  آنالیز حرارتی تفاضلی، )DSC( روبشی تفاضلی
 سیرعت رشید،)BAM  میزان حساسیت به اصیککا (آزمیون، میزان اکسیژن مصرفی، تعیین میزان انبساط حرارتی،IR  وNMR روشهای طیفسن ی
- خواص بالستیکی و مکالعهی میکروسکوپی معرفی شدهاند که با استفاده از این آزمونها میتوان تغییر خواص پیشرانه را با گذشت زمیان انیدازه، تر
. کهولت پیشرانههای جامد مرکب را مکالعه و طول عمر مفید آنها را پیشبینی نمود،گیری کرده و بر مبنای آنها
. انبساط حرارتی، طیفبینی، ارزیابی خواص، پیشرانه جامد مرکب، کهولت:واژههای کلیدی
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Abstract
In order to aging study of the composite solid propellants, usually the changes in propellant properties during warehousing
and storage are measured, and then the shelf life of them estimated. In this regard, by applying the common methods based
on mechanical tests, chemical and thermal analysis, the propellant properties due to aging and time lapse are measured. In
this paper, first we remark to conventional methods such as stress/strain test, and differential scanning calorimetery,
differential thermal analysis and thermogravimetric analysis, and then some of new methods and tests including NMR and
IR spectroscopy, determination the amount of dilatation, oxygen consumption, the friction sensitivity (BAM test), crack
growth rate, ballistic properties, and microscopic study are presented that by applying these tests, it is possible to measure
the changes of propellant properties over the time and realized the aging of composite solid propellants and predicting
their shelf life.
Keyword: Aging، Composite Solid Propellant، Properties Assessment, Spectroscopy, Dilatation.
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 -1مقدمه
مواد با گذشت زمان شرایط نگهداری و انبارداری مختلقی را میگذرانند که
در اثر آن تغییرات قابل توجهی در خواص مکانیکی و بالسیتیکی آنهیا ر
میدهد .تغییرات خواص با زمان ،کهولت نامیده میشود و معموالً زییانبیار
میییباشیید و در حییین آن ،پیشییرانه فرآینییدهای تخریبییی متفییاوتی را
میگذراند[ .]1تغییر در قابلیتهای مکانیکی پیشرانه جامید ممکین اسیت
بهدلیل فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی و یا مکیانیکی باشید و معمیوال بیه از
دست رفتن یکپارچگی ساختاری گیرین من یر مییشیود کیه اسیتفاده از
چنین پیشرانهای را خکرنا و غیرعملی میسازد[.]2
عمر مفید پیشرانه جامد مرکب توسط چندین عامل محدود میشود کیه
تعیین مکانیسم دقیق آن بسیار مشکل اسیت .ییر روش جیام و البتیه
بسیار وقتگیر برای پیشبینی عمر مفید ،قرار دادن سامانه تحت شرایط
ذخیرهسازی واقعی برای مدت زمان طوالنی و اندازهگیری بهطیور مرتیب
یر یا چند خاصیت پیشرانهی جامد برای اطمینان از عمر مفیید واقعیی
آنهاست .از آن ا که ارزیابی کهولت و تخمین عمر تحت شرایط طبیعیی
مستلزم صرف زمان بسیار طوالنی میباشد و عمال غیرممکن اسیت ،لیذا
معموال از روش بررسیی کهولیت تسیری یافتیه در دمیای بیاال و سیپس
پیشبینی طول عمر در دمای ذخیرهسازی استفاده میشود .در واق این
روش یر کوشش برای کیاهش مقییا زمیان اسیت کیه بیا نگهیداری
پیشرانه در دماهای باالتر ان ام میگیرد بهطوریکه بتیوان رفتیار طیوالنی
مدت پیشرانه را در زمانهای کوتاه پیشبینی نمود[.]3

 -2روشهای متداول ارزیاابی و پایشبینای کهولات در
پیشرانههای جامد مرکب
بهمنظور بررسی کهولت پیشرانه ،تغییرات خواص آن در اثیر کهولیت و
مرور زمان اندازه گیری میشوند و بدین منظور معموال از آزمیونهیای
مکانیکی ،شیمیایی و آنالیز حرارتی استفاده مییشیود .در ایین مقالیه
ابتدا بکور خیلی مختصر به روش های مرسوم و متداول اشاره شیده و
در ادامییه روشهییای جدیییدی بییرای ارزیییابی و پیییشبینییی کهولییت
پیشرانههای جامد مرکب بیان میگردد.
پیشرانهی جامد مرکب یر ماده ویسکواالستیر بوده و رفتار غیرخکی
ویسکواالستیر از خود نشان میدهد؛ یعنی با وارد کردن تنیاوبی ییر
نیروی ثابت و سپس برداشتن آن نیرو ،بیشینهی تنش و ازدییاد طیول
در هر چرخه کاهش مییابد و بدین ترتیب پیشیرانه در هیر چرخیهی
دمایی (که با چرخهی اعمال تینش متنیا ر اسیت) متحمیل مقیداری
آسیب شده و ضعیفتر میشود .از همین موضوع برای تعییین کهولیت
پیشرانه جامد مرکب استفاده می شود ،بهطوریکه به کمر آزمونهای
مختلف مانند -1 :تینش /کیرنش -2 ،تینش /آسیایش -3 ،خیزش-4 ،

 -3روشهای جدید مورد اساتفاده در ارزیاابی و پایشبینای
کهولت
روشهای جدید جهت پیش بینی و تعییین کهولیت در پیشیرانه هیای
جامد مرکب با ایده گرفتن از ت ربیات قبلی و روشهای متداول ای اد
شدهاند .در این روشها نیز خواص و مشخصات پیشرانهی جامد مرکب

1- Differential Scanning Calorimetery
2- Differential Thermal Analysis
3- Thermogravimetric Analysis
4- Hydroxyl-Terminated Polybutadiene
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استحکام ضربهای و  -5آزمون دینامیکی /مکانیکی ،خیواص مکیانیکی
پیشرانه تعیین و تغییرات آنها در طی زمان دنبال و بررسی میشود[4و
.]5
آنالیز حرارتی نیز روشی برای بدست آوردن اطالعات کیفی و کمیی در
مورد تأثیر حرارت بر خواص مکانیکی ،فیزیکی و یا شیمیایی انواع مواد
شیمیایی و پلیمرها (الستیر ،پالسیتیر و کامپوزییت) مییباشید کیه
میتواند برای مکالعیه خیواص (فیزیکیی  ،مکیانیکی و ییا شییمیایی)
پیشرانههای جامید مرکیب بکیار گرفتیه شیود .ایین روش ،گروهیی از
روشهای ت زیه و تحلیل حرارتی است که در آن خواص فیزیکی ییر
ماده و یا محصوالت واکنش آن بهعنوان تابعی از دمیا در شیرایکی کیه
ماده تحت یر برنامهی دمایی کنترل شده قرار دارد ،اندازهگییری میی
شود .متداولترین روشهای آنالیز حرارتی مورد استفاده در مکالعیات
کهولت مواد پرانرژی ،شامل گرماسن ی روبشی تفاضلی  ،)DSC(1آنالیز
حرارتییی تفاضییلی  )DTA(2و آنییالیز وزن سیین ی حرارتییی )TGA(3
میباشند[5و .]6
همچنین میتوان از آزمونهای شیمیایی در تعییین و بررسیی برخیی
خواص پیشرانه جامد مرکب و سپس تعیین میزان کهولت یا طول عمر
آنها استفاده نمود .این آزمونها شامل تعیین جزء محلول و تغیییرات
دانسیته میباشند .اندازهگیری جزء محلول از طریق استخراج سوکسله
امکانپذیر است به این ترتیب که مقیدار معینیی از نمونیه را بیهمیدت
مشخص در یر دمای معین بهوسیلهی یر حالل آلی (دیکلرو متیان
یا تولوئن) تحت استخراج قرار میدهند و زن یرههای آزاد پلیمری وارد
فاز آلی میشود .با توجه به اینکه فلورکزا و همکیارانش بیین درصید
ژل و دانسیته اتصاالت عرضی رابکهی مستقیمی یافتیهانید ،مییتیوان
مستقیماً از این کمیت بهعنوان مبنیای انیدازهگییری خیواص کهولیت
استفاده نمود[ .]7دانسیته نیز یکی از خواصی است که بهمنظور تعیین
خواص پیشرانه متداول است .با شبکهای شدن پلیمیر در طیول میدت
انبارداری کاهش دانسیته آمیزه بهوجود میآید .این کاهش برای بایندر
 HTPB4در طول مدت عمر آن ،معموال در حدود  0/2میباشید و اگیر
بتوان تغییرات دانسیته را بهطور دقیق اندازهگیری نمود ،میتوان از آن
به عنوان معیاری از میزان تخریب ترکیب استفاده کرد[.]8

پیشرانههاي جامد مرکب

پیشبینی کهولت

روشهاي جدید در ارزیابی و


محاسبهی قسمتهای تخریب شده از نسبت مساحت پیونیدها ،نشیان
دهندهی نتای ی مشابه اکسیداسیون است که از طریق شییمیایی بیه-
دست میآید .افزایش زمان کهولت و دمای پلیاورتان من ربه افیزایش
غلظت محصوالت تخریب شده میشود.

یا اجزاء آن به کمر آزمونهایی بررسی میگردد .آزمونهای جدید که
در این ا بررسی شده اند عبارتند از:
 -1روشهییای طیییفسیین ی -2 ،آزمییون انبسییاط -3 ،تعیییین میییزان
اکسیییژن مصییرفی -4 ،آزمییون ( BAMتعیییین میییزان حساسیییت بییه
اصککا ) -5 ،تعیین سرعت رشد تر  -6 ،تعیین خواص بالسیتیکی،
 -7بررسییی میکروسییکوپی و  -8آنییالیز تعیییین مقییدار فلییزات واسییکه
بوسیلهی طیفسن ی نشر اتمی القایی پالسما -آرگون جفت شده.

 -2-3آزمون انبساط حرارتی

 -1-3روشهای طیفسنجی
روشهای طیفسن ی که برای مکالعهی رفتار کهولیت پیشیرانههیای
جامد مرکب بکار گرفته شدهاند شیامل :رزونیانس مغناطیسیی هسیته
 )NMR(1و مادون قرمز )IR(2میباشند.
 -1-1-3رزونانس مغناطیسی هسته
رزونانس مغناطیسی هسته تکنیکی است کیه از امیواج رادییویی بیرای
شناسایی ساختار و تعییین مقیدار ترکیبیات اسیتفاده مییکنید .ددز و
کاواناگ استفاده از  NMRرا برای ارزیابی پیشرانههای کهولت یافتهی
حاوی بایندر بر پایهی  PEG3را گزارش دادند[ .]9این محققین تخریب
اتصاالت عرضی بایندر را بیا اسیتفاده از  NMRنشیان داده و از آن بیه
عنوان معیاری برای کهولیت پیشیرانه جامید مرکیب اسیتفاده کردنید.
پیشرانهها در یر حالل استخراج شده و مقدار آزاد باینیدر PEGهیای
بدون اتصال عرضی اندازهگیری شد .نتایج نشیان داد کیه هنگیامیکیه
مواد دستخوش کهولت میشیوند ییر افیزایش در مقیدار باینیدرهای
اتصال عرضی نشده وجود دارد .نتایج  NMRبا دادههای آنالیز مکانیکی
همبسته است که نشان میدهد مدول برشی پیشرانه با کهولت کاهش
یافته و این نشان دهندهی نرم شدن مواد است و این به علت هیدرولیز
بایندر  PEGمیباشد که موجیب شکسیته شیدن آن بیه قسیمتهیای
کوچکتر میشود.
 -2-1-3مادون قرمز
فردریکس و ناگل[ ]10بهمنظور بررسی کهولت پیشرانه جامد مرکب با
استفاده از طیفسن ی مادون قرمز ،تخرییب دمیایی -اکسایشیی ییر
پلیاورتان بر پایهی  HTPB/IPDI4را بررسی نمودنید و بیا اسیتفاده از
طیفهای نمونهی قبل و بعد از کهولت نشان دادند که بیشترین تغییر
در قسمت بوتادیان پلیمر ر داده است و قسمت اورتان اساسا بیدون
تغییر بوده است .نتایج طیفسن ی  IRنشان میدهد که ایزومر ترانس
پلیبوتادیان سری تر از ایزومر وینییل تخرییب شیده اسیت؛ امیا ایین
تکنیر اطالعات قابل توجهی در رابکیه بیا ایزومیر سییس نمییدهید.

5- Dilatation Testing

1- Muclear Magnetic Resonance
2- Infrared
3- Polyethylene Glycol
4- Isophorone Diisocyanate

6- Amorphous
7- Dewetting
8- Subsequent Yielding
9- Farris
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در این آزمون میزان انبساط حرارتی 5نمونهها در طول آزمایش کشش
جهت ارزیابی پاسخ مکانیکی شبکههای آمورف( 6بینظم) که بیا ذرات
در حالت شیشهای (سخت) پرشدهاند ،اندازهگیری میشود .از آن ا کیه
پیشرانه جامد مرکب یر نوع کامپوزیت (شامل بایندر پر شده با ذرات
جامد سوخت فلزی و اکسیدایزر میباشد) یکی از روشهای اطمینیان
از استحکام پیشرانه جامید مرکیب و عیدم واپاشیی آن در طیی زمیان
کهولت ،میتواند اطالع از میزان چسبندگی بین ذرات جامید و باینیدر
در پیشرانهها باشد .هنگامیکه این مواد در اثر کهولت تحت تنش قرار
میگیرند در فرایندی که واخیسی 7نامیده میشود ،ذرات شروع به جدا
شدن از بایندر میکنند و حبابهیا شیروع بیه تشیکیل مییکننید .بیا
بکارگیری روشهای ریاضی ،تعیین تعداد حبابهیای تشیکیل شیده و
سرعت گسترش آنها در اثر کرنش ماده امکانپذیر میباشید .در ییر
تحقیق ان ام شده توسط ییلمازر و فریس[ ]11بر روی کامپوزیتهیای
پرشده با دو نوع ذرات پوشش داده شده و بدون پوشش ،پاسخ تنش-
کرنش کامپوزیتها با دانههای شیشیهای بیدون پوشیش ،غیرخکیی و
تسلیمشدگی بعدی 8آن بهعلت واخیسی ذرات زمینه را نشان میدهد.
در مقابل ،کامپوزیتهای حاوی ذرات پوشیش داده شیده بیا شکسیت
عامل اتصال دهنده در یر فرایند ترد و شکننده ،هیچ حالت غیرخکی
و واخیسی قابل توجهی را نشان نیداد .ذرات پوشیش داده شیده دارای
قدرت کششی بیشتر اما تنش شکست کمتری نسبت بیه ذرات بیدون
پوشش بود ند .کسر ح می پرکننده بر روی میدول یانیت تیاثیر میی-
گذارد که مستقل از میزان اتصال بیین میاتریس و پرکننیده اسیت .بیا
افزایش مقدار پرکننده برای ذرات پوشش داده شده و بیدون پوشیش،
استحکام کششی و کیرنش در شکسیت کیاهش میییابید .در ذرات بیا
محدوه قکر  25pmتا  160pmاثر قابل توجهی بر روی مدول کششیی
یا رفتار انبساط حرارتی مشاهده نشد ،اما کرنش در شکست با افزایش
اندازه ذرات افزایش مییابد .هنگامیکه دانسیته اتصاالت عرضی بزرگتر
است ،واخیسی و پدیدههای مرتبط با آن به سمت تنشهای کیوچکتر
جاب ا میشوند و در دانسییته اتصیاالت عرضیی بیاال ،ییر انتقیال بیه
شکست ترد ر میدهد.
9
آزمون انبساط حرارتی معموال در یر دیالتومترگیازی فیریس ان یام
میشود .این اساسا اختالف فشار بین محفظههای نمونه و مرجی را از
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مانند به نمونه ضربه وارد میکند و انرژی شکسته شدن نمونه از اتالف
انرژی سنتیکی وزنه محاسبه میشود[.]16
بهطور کلی با گذشت زمان ،حساسیت ماده مرکب پرانرژی به ضیربه و
اصککا افزایش مییابد ،لذا این آزمون میتواند بهعنیوان ییر روش
برای بررسی کهولت پیشرانه جامد مرکب بکار گرفته شود[.]1

طریق یر مبدل فشار اندازهگیری مینماید .هنگامیکه نمونه منبسیط
میشود ،ممکن است ح م محفظه نمونه در اثر واخیسی تغییر کنید و
این سپس با محفظه مرج مقایسه میشود[.]12
داویس[ ]13از آزمون انبساط حرارتی برای در رفتار کهولت پیشرانه
جامد مرکب بر پایهی  HTPB/AP/Alاستفاده کرد .نتایج وی نشان داد
که تغییرات در انبساط فقط بهعلت تغییر در شبکهی پلیمیری اسیت و
بهعنوان یر نتی ه از برهمکنش بایندر /پرکننده نیست .نویسنده فکیر
کرد که دادهها بیانگر این هستند که کهولت در حضور رطوبت بر روی
رفتار انبساط تاثیر نمیگذارد که م ددا نشانگر این است که رطوبت بر
برهمکنش بایندر/پرکننده بهطور مستقیم تاثیرگذار نیست.

 -2-3تعیین سرعت رشد ترک

 -3-3اندازهگیری اکسیژن مصرفی
پیشرانه های جامد مرکب ممکن است در اثیر میرور زمیان دسیتخوش
تخریییب اکسیداسیییون شییوند .یکییی از راههییای در اییین موضییوع
اندازهگیری نر مصرف اکسیژن پیشرانههای کهولت یافته با استفاده از
حسگر اکسیژن کولومتری 1است .سلینا و مینیر[ ]14کهولیت حرارتیی
◦
اکسایشی الستیر اورتانی  HTPB/IPDIرا در دمای بین  25 ◦Cتیا C
 125بررسی و تغیییرات در ازدییاد طیول ،سیختی مکیانیکی ،خیواص
شبکهی پلیمیری ،تیراکم نفیوذ  O2و دینامییر زن ییره مولکیولی را
بهعنوان تابعی از طول عمر مورد بررسی قرار دادند .نر اکسیداسییون
نمونههای پیشرانهی کهولیت یافتیه انیدازهگییری شیده و از دادههیای
بدست آمده انرژی فعالسازی برای فرآیند را در دماهای بیاال و پیایین
بهمنظور پیشبینی نیر اکسیداسییون در ییر محیدودهی دمیایی در
سالهای آینده را محاسبه کردند .دادههای آنها نشیان داد کیه عامیل
فرآینیدهای شکسییت مکیانیکی کییامال وابسییته بیه اکسیداسیییون کییل
میباشد.
 -4-3آزمون BAM

دستگاه حساسیت به اصککا یا دستگاه  BAM2توسط ییر شیرکت
آلمانی برای اندازهگیری حساسیت مواد پرانرژی نظامی بیه اصیککا ،
پیشرانه و پیروتکنیر توسعه یافت[ .]15این آزمون انرژی الزم جهیت
شکستن ماده را اندازهگیری میکند .حساسیت ضربهای در مورد میواد
پرانرژی مانند پیشرانهی جامد موشر بر مبنیای انف یار  50درصید از
مقدار مشخصی از پودر کامال ریز شدهی پیشرانه میباشد .امروزه ایین
آزمون به سه روش با دستگاههای ت اری ان یام مییشیود :آزمایشیگر
چارپی ، 3آزمایشگر پرتاب گلوله و آزمایشگر ایزود .4در آزمایشگر پرتاب
گلوله ،انرژی الزم جهت شکستن نمونه از روی ارتفیاع و وزن گلولیهی
پرتابی تعیین میشود .در آزمایشگر اییزود و چیارپی ،پانیدول چکیش

شكل  -1سرعت تر

در نمونههای پیشرانه (.]17[)˙ε = 0.002 s−1

سرعت تر برای نمونه با کهولت تسری یافته بیش از سیایر نمونیههیا
بود ،سپس سرعت تر نمونه با چرخهی حرارتی و سپس سرعت تر
نمونه با شو حرارتی بیشترین مقدار را داشتند و سرعت تر نمونه-
ی بدون کهولت کمترین مقدار بود؛ بنابراین میتوان نتی ه گرفت کیه
سرعت رشد تر معیاری از کهولت پیشرانه میباشد و هر چه سیرعت
رشد تر بیشتر باشد میزان کهولت نیز بیشتر است.

1- Coulometric
2- Bundesanstalt fur Caterialprufung
3- Charpy Tester
4- Izod Tester
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ویلیامز و همکارانش[ ]17متوسط سرعت رشد تر برای نمونیههیای
پیشرانه را تحت شرایط مختلف کهولت مورد بررسی قرار دادند .بیدین
ترتیب که نمونهها در ابعاد مشخصی برش داده شدند و سپس تیغیهی
 10میلیمتری در لبهی نمونهها قرار داده شد تیا شیکاف اولییه ای یاد
شود .سپس با دستگاه تست کشش طول مشخص و برابری از نمونههیا
برای بررسی سرعت رشد تر در راستای شکاف اولییه کشییده شید.
نتایج نشان داد ،شکل ( ،)1کیه سیرعت تیر نمونیهی تحیت شیو
حرارتی کمی بیشتر از نمونه بیدون کهولیت اسیت ( 4/75 mm/ s-1در
مقایسه با  4/50 mm/s-1در  .)60◦Cسرعت تر بیرای نمونیهی تحیت
چرخه حرارتی بهمیزان بیشتری افزایش یافته است (تا . )5/17 mm/s-1
برای نمونههای کهولت تسری یافته حداکثر سرعت تر مشاهده شید
که برابر است با.6/10 mm/s-1

پیشرانههاي جامد مرکب

پیشبینی کهولت

روشهاي جدید در ارزیابی و


 -6-3آزمون خواص بالستیكی
پیشرانه بایید بتوانید در طیول انبیارداری دراز میدت خیواص بالسیتیکی
(همانند فشار محفظه و سرعت دهانه) خود را حفظ نمایید ،کیه ایین بیه
مفهوم پایداری بالستیکی است اما طی کهولت پیشرانه ،خواص بالستیکی
(هرچند بهمیزان کم) تغییر میکنند[.]18

یکی از مهمترین خواص بالستیکی پیشرانه جامد مرکب ،نر سوزش آن
میباشد .آزمون استرند برنر 1بهطور گسترده بهعنوان یر روش استاندارد
جهت اندازهگیری سرعت سوزش پیشرانه جامد مرکب مورد استفاده قرار
میگیرد[ .]19کادریش و اسریدهار[ ]18با استفاده از ایین روش نمیودار
فشار نر سوزش را برای پیشرانهی کهولتیافته و کهولتنیافتهی برپاییه
 HTPB/AP/Alبدست آوردند (دمای آزمون  60◦Cو زمیان کهولیت 73
روز میباشد).

شكل  -2تغییرات در نر سوزش با فشار در مقیا

شكل  -3تغییرات نر سوزش در مقابل کهولت در فشار یر اتمسفر[.]18

لگاریتمی بیرای پیشیرانهی

کهولت یافته و کهولت نیافته[.]18

شكل  -4تغییرات تاخیر اشتعال در مقابل کهولت[.]18

همانکور که در شکل ( )2مالحظیه مییشیود تیوان نیر سیوزش بیرای
پیشرانهی کهولتیافته کمی باالتر است (حدود  ،)10%امیا در فشیارهای
پایینتر (کمتر از  10اتمسفر) نسبتا بیتاثیر است.
در شکل ( )3تغییرات نر سوزش با گذشت زمان در فشار یر اتمسفر و
دمای ذخیرهی  60◦Cو رطوبت  %50رسم شده است.
مالحظه میشود که تغییرات در نر سوزش کمتر از  10%است و در طیی
کهولت نر سوزش پیشرانه جامد مرکب تغییرات قابل توجهی ندارد[.]18

همانکور که مالحظه میشود کهولت تاثیر قابل توجهی بر تاخیر اشتعال
ندارد (کمتر از .]18[)5%
در آزمیایش دیگیری کیادریش و اسیریدهار[ ]20تغیییرات در خییواص
بالستیکی مانند تاخیر اشتعال را با فشار انیدازهگییری نمودنید .دمیای
کهولت تسری یافته در  60◦Cو رطوبت در  50%ثابت نگه داشیته شید.
نتایج مؤید این قضیه بود که تفاوت قابل توجهی در گرمیای احتیرا و
نیز ضریب انتشار حرارتی ( 2%تفیاوت) بیین نمونیهی کهولیتیافتیه و
کهولتنیافته وجود ندارد (شکل.)5

 -2-6-3تعیین زمان تاخیر اشتعال
آزمونهای تاخیر اشتعال بیا اسیتفاده از روش میکروترموکوپیل 2ان یام
میشود .در شکل ( )4تغییرات زمان تاخیر اشتعال در مقابیل کهولیت در
دمای ذخیرهی  60◦Cو رطوبت  %50نشان داده شده است.

 -7-3مطالعه میكروسكوپی
لیباردی و موریا [ ]21با مکالعهی میزان نفوذ نیرم کننیده ،کهولیت
یر پیشرانهی جامد مرکب بر پایهی  HTPBرا که در تمیا بیا میواد

1- Strand Burner
2- Micro Thermocouple
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 -1-6-3نرخ سوزش
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شكل - 7ریزنگار  )*100( SEMاز الیه بین پیشیرانه و الینیر بدسیت آمیده
پس از  54روز از پایان دوره پخت کهولت یافته در )a :دمای اتا  )b ،دمای
.80

◦

C

شکل ( )6نشان میدهد که ذرات آلومینیوم تمایل بیه نشسیتن بیر روی
سکح دارنید و مییتواننید تحیت اکسیداسییون قیرار گیرنید تیا اکسیید
آلومینیوم را تشکیل دهند که ییر ترکییب سیفید اسیت .بیا مقایسیهی
تصاویر در شکلهای ( )6و ( )7لیبیاردی و مورییا قیادر بودنید اثبیات
کنند که تغییرات در سکح ریختشناسی نمونههای پیشرانه در مقایسیه
◦
با هر دو حالت اولیه و پس از کهولت وجیود دارد .پیس از کهولیت در C
 ،80تغییرات قابل توجهی در پرتونگیاری سیکحی 3ذرات جامید کیه در
ماتریس پلیمری قرار میگیرند ،وجود دارد .این امیر بیه افیزایش فرآینید
انتشار نرمکنندهها در دمای باال من یر شید کیه باعی ای یاد تغیییرات
ساختاری در پلیمر و افزایش برهمکینش بیین ذرات جامید و میاتریکس
شیید .در نهایییت نتی ییهگیییری شیید کییه ارتبییاطی بییین تصییاویر  SEMو
پرتونگاری مقکعی 4پیشرانه و نتایج تست سختی وجود دارد[.]21
بهمنظور مکالعهی ساختار فیزیکی پیشرانهها بهعنیوان ییر نتی یه از
کهولت ،نمونهها میتوانند تحت بررسی میکروسکوپی قرار گیرند .اگیر
یر بررسی دقیقتر از پرتونگاری الزم باشد ،در آنصورت معموال SEM
مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی اوقیات بیا اشیعه ایکیس پیراکنش
انرژی  )EDX(5جفت میشود که اطالعات مربوط به ترکییب نمونیه را
فراهم میکند SEM .اغلب در رابکه با دیگر تکنیرهای تحلیلی بیرای
در اینکه چه چیزی برای سیاختار یاهری پیشیرانه تحیت کهولیت
اتفا افتاده استفاده میشود[.]22

شكل  -2اثر کهولت بر روی تاخیر اشتعال[.]20

 -8-3آنالیز مقدار فلزات واسطه بوسیلهی طیفسانجی نشار

شكل  -6ریزنگار  )*100( SEMاز الیه بیین پیشیرانه و الینیر بدسیت آمیده

اتمی القایی پالسما -آرگون جفت شده

پس از  20روز از دوره پخت در دمای اتا .

حضور فلزات واسکه مانند آهن ممکین اسیت درهیم شکسیتن باینیدر
1- Liner
2- Scanning Electron Microscopy

3- Topography
4- Tomography
5- Energy Dispersive X-Ray
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الینر 1بود ،مورد بررسی قرار دادند و از روبش میکروسکوپی الکترونیی
 )SEM(2برای مشاهدهی تغییرات در ریختشناسی سیکحی پیشیرانه
استفاده کردند .تصاویر نمونهای از تحقیقات آنها در شکلهیای ( )6و
( )7نشان داده شده است .شکل ( )6الیه بین پیشرانه و الینر را بعد از
 20روز در دمای اتا نشان مییدهید ،در حیالیکیه شیکل ( )7نشیان
◦
دهندهی الیهی بین این دو پس از  54روز در دمای اتیا و دمیای C
 80میباشد.
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پیشرانههاي جامد مرکب

پیشبینی کهولت

روشهاي جدید در ارزیابی و


 معمیوال.اجتناب ناپذیر در بکارگیری عملیات پیشرانه جامد مییباشید
 شییمیایی و آنیالیز،روشهای متداول مبتنیبر آزمیونهیای مکیانیکی
حرارتی برای تعیین خواص و مشخصات پیشرانه و تغیییرات آنهیا در
 در ایین مقالیه سیعی گردیید تعیدادی.طی زمان بکار گرفته میشوند
،IR  وNMR روشها و آزمونهای جدید شامل روشهای طیفسین ی
 میییزان، میییزان اکسیییژن مصییرفی،تعیییین میییزان انبسییاط حرارتییی
 خواص بالستیکی و،  تعیین سرعت رشد تر،BAM  آزمون،حساسیت
مکالعهی میکروسکوپی معرفی گردند که با استفاده از ایین آزمیونهیا
میتوان تغییر خواص پیشرانه را با گذشت زمان اندازهگیری کرده و به
طول عمر پیشرانه پیبرد و در ارزیابی و پیشبینی کهولت پیشرانههای
.جامد مرکب استفاده نمود

پلیمری را در حین پیر شدن کاتالیز نماینید و من ربیه تیر خیوردن
 ییر آنیالیز از، بنابر این چنانچه فلزات واسکه حضور دارنید.ماده شود
- طیفسن ی نشیر اتمیی القیایی جفیت پالسیما.مواد توصیه میشود
همراه آرگون یر روش آنالیزی مناسب برای تعیین فلزات واسکه است
.]23[اما سایر روش ها نیز میتواند در نظر گرفته شوند

 نتیجهگیری-4
برای پیشبینی رفتار پیشرانه جامد مرکب در طیی میدت انبیارداری و
- معمییوال خییواص فیزیکییی،ذخیییره سییازی و تخمییین طییول عمییر آن
 از.مکانیکی پیشرانه بررسی و تاثیر کهولت برآنها مشیخص مییشیود
طرف دیگر شناخت فرایند کهولت و عوامل موثر بیر آن ییر ضیرورت
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