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چكیده
 عوامل.عوامل پیوندی یکی از مهمترین اجزاء تشکیلدهنده پیشرانههای جامد هستند که سبب تقویت برهمکنش میان ذرات جامد و بایندر میگردند
 در این مقاله ضمن معرفی. مطالعات آزمایشگاهی کافی صورت گرفته است،پیوندی متفاوتی تا کنون بررسی شده است و درباره مکانیسم عمل آنها
،HTPB  کاربرد عوامل پیوندی بورات استری در پیشرانه چهار جزئی بر پایه، به بررسی روشهای تهیه بورات استر،بورات استرها به عنوان عامل پیوندی
 مقایسه، اثر افزایش مقدار عامل پیوندی بورات استر بر خواص مکانیکی پیشرانه،RDX تأثیر عامل پیوندی بورات استر بر خواص مکانیکی پیشرانه حاوی
 اثر عوامل پیوندی بورات استر بر فرایند پذیری پیشرانهها و اثر عوامل،MAPO خواص مکانیکی پیشرانههای حاصل از عامل پیوندی بورات استر و
.پیوندی مختلف از جمله بورات استرها بر خواص بالستیکی پیشرانه؛ پرداخته شده است
. بورات استر، عوامل پیوندی، پیشرانههای جامد:واژههای کلیدی
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Abstract
Bonding agents are one of the most important components of solid propellants that enhance the interaction between solid
particles and binders. Many bonding agents have been reported so far and sufficient laboratory studies have been carried
out on their mechanism of action. In this paper, while introducing borate esters as a bonding agent, the study of Borate
ester preparation methods, Borate ester application in the four-component HTPB, the effect of borate ester bonding agent
on mechanical properties of the propellant containing RDX, the effect of increasing the amount of BEBA on Mechanical
properties of the propellants, comparison of mechanical properties of the propellants produced by BEBA and MAPO, the
processor of propellants using propellants containing BEBA and the effects of various bonding agents, such as borate
esters, on the propellant ballistic properties.
Keywords: Solid Propellants, Bonding Agents, Borate Ester.
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 -1مقدمه
پیشرانهها1ی جامد ،مواد پرانرژی هستند که با یک روش کنترل شدده
و قابل پیش بینی به آرامی و بدون انفجار میسوزند و حجم زیادی گاز
داغ با وزن مولکولی پایین ایجاد میکنند .این گدازهدا بدرای بده پدیش
راندن یک پرتابه مورد استفاده قرار می گیرندد .معمدوً پیشدرانههدای
جامددد بدده دو دسددتهی کلددی دو پایدده 2و کامپوزیددت 3تقسددیمبندددی
میشوند].[1-4
پیشرانههای کامپوزیت از سه جزء اصلی بایندر ،اکسیدکننده و سوخت
فلزی تشکیل شده است و تقسیم بندیهای مختلفی برای آنها وجود
دارد .پیشرانههای جامد کامپوزیت را از نظر تعداد اجزاء میتوان بده دو
دسته سه جزئی و چهار جزئی تقسیم بندی کرد .اجدزاء پیشدرانههدای
جامد سه جزئی شامل سوخت ،اکسیدکنندده و باینددر اسدت و اجدزاء
پیشرانه چهار جزئی شامل سوخت ،باینددر اکسدیدکنندده و پرکنندده
انرژی زا است.
4
عامل پیوندی یکی از مهمترین اجدزاء تشدکیل دهندده سدوختهدای
جامد است که سبب تقویت بدرهمکدنش میدان ذرات جامدد و باینددر
میگردد و کمتر از  1درصد وزنی پیشرانه را تشکیل میدهدد .عوامدل
پیوندی در غلظتهای بسیار کم و در حین فرایند اختالط به پیشدرانه
افزوده میشون د .استفاده مقدار کمتری از عوامدل پیونددی نسدبت بده
سایر اجزاء پیشرانه ،سبب انتخاب پدذیری و بهبدود عملکدرد پیشدرانه
میشود.
عوامل پیوندی ،دارای سطوح فعدال هسدتند کده بدر روی ذرات جامدد
جذب میشود و از طرید بدرهمکدنش ندود دو( یپیوندد هیددروژنی و
دوقطبی -دوقطبی) ،پوششی بسیار نازک بر روی سدط ذرات اکسدید
کننده تشکیل میدهد .این پوشش پلیمری به علت داشتن گدروههدای
عدداملی هیدروکسددیل و یددا آمینددو ،بددا گددروههددای فعددال موجددود در
فرموًسیون پیشرانه مانند گروههای فعال بایندر ،اتصال های شیمیایی
ایجاد میکند و سبب بهبود اتصال بایندر و اکسیدکننده میشود.
متناسب با نود بایندر ،اکسیدکنندهها و مواد موجدود در فرموًسدیون
پیشرانه ،طراحی عامل پیوندی متفاوت است .بده علدت وجدود بع دی
محدودیتها ،برخی عوامل پیوندی به صورت اختصاصی عمل میکند.
شددکل ی )1تصددویر الکترونددی 5از یددک پیشددرانه را نمددایش مددیدهددد.
همانطور که مشاهده میکنید در شکل یالف) پیشدرانه بددون ح دور
عامل پیوندی است و اکسید کننده و سدوخت فلدزی بده صدورت غیدر
یکنواخت در بایندر ح ور دارند .عدد( ح دور عامدل پیونددی سدبب
جدددایش ،واترشدددگی 6و همچنددین سددبب ت ددعیف خددواص مکددانیکی

شكل  -1تصویر الکترونی از یک پیشرانه :یالف) پیشدرانه بددون ح دور عامدل
پیوندی یب) پیشرانه در ح ور عامل پیوندی].[5

 -2عوامل پیوندی بورات استری
بورات استرها دسته ای از عوامل پیوندی هستند که در بهبدود خدواص
مکانیکی پیشرانههای جامد چهار جزئدی دارای عملکدرد مدوفقی بدوده
است .بورات استرها غیر فرار ،حساس به هیدرولیز و نسدبتا غیدر سدمی
هستند .در شکل ی )2ساختار کلی عامل پیوندی بورات استری نمایش
داده شده است R .موجود در ساختار ،پلیاتر کوتاه زنجیر است.

)7- Borate Ester Bonding Agent (BEBA

1- Propellant
2- Double Base
3- Composite
4- Binding Agent
5- SEM
6- Dewetting
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پیشرانه میشود .در شکل یب) پیشرانه در ح ور عامل پیوندی نمایش
داده شده است که عامل پیونددی سدبب جلدوگیری از جددایش بدین
اکسیدکننده و سوخت فلزی در بایندر مدیشدود و هدمچندین خدواص
مکانیکی پیشرانه را بهبود میبخشد].[5
تا کنون عوامل پیوندی زیادی گزارش شده است و در مدورد مکانیسدم
عملکرد آنها ،تحقیقات زیادی صورت گرفته است که از جملده آنهدا
میتوان به هیدانتوئینها]6و ،[7ایزوسیانوراتها]8و ،[9آزیرینهدا]-11
 ،[13وینیل اترها] [14و بازهای شیف]11و [15اشداره کدرد .امدا ایدن
عوامل پیوندی ذکر شده ،دارای نتایج خدوبی در پیشدرانههدای جامدد
چهار جزئی نبودهاست .به همین دلیل اخیرا تحقیقاتی در مورد عامدل
پیوندی بورات اسدتری 7صدورت گرفتده اسدت کده در بهبدود خدواص
مکانیکی پیشرانههای جامد چهار جزئدی دارای عملکدرد مدوفقی بدوده
اسدددت .سدددنتز عامدددل پیونددددی بدددورات اسدددتر کددده در پیشدددرانه
 AP/RDX/Al/HTPBمورد استفاده قرار میگیرد؛ به دلیدل دارا بدودن
ساختار منحصر به فرد اتم بور و ویژگدی اسدید لدوییش مشدتقات آن،
شرکت گروههای  OHانتهایی موجود در ساختار عامل پیوندی بدورات
استری در واکنش پخت؛ یدک عامدل پیونددی مناسدب جهدت بهبدود
خواص مکانیکی و فرایند پذیری بهتر پیشرانههدای حداوی نیتدرامین،
تلقی میشود].[16
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شكل  -2ساختار کلی عامل پیوندی بورات استری].[5

عوامل پیوندی بورات استری میتواند دارای حلقه  5ع وی باشدد کده
ساختار کلی آنها درشکل ی )3نمایش داده شده است .و حاضر
در ساختار عامل پیوندی بورات استر حلقوی ،پلیاترهای کوتاه زنجیدر
هستند].[17
O

R1OH

B OR2OH
O
شکكل  -3سداختار کلدی عامدل

پیوندددی بددورات اسددتری دارای
حلقه  5ع وی].[17

همانطور که در شکل ی )4نشان داده شده است ،اتم بدور موجدود در
ساختار عوامل پیوندی بورات استری ،به دلیل دارا بودن ویژگی اسدید
لوییش ،میتواند با اتم اکسیژن دارای جفت الکترون آزاد ذره نیترامین
) (RDXکه در اینجا به عنوان باز لوییش عمل مدیکندد؛ بدرهمکدنش
اسید -باز داشته باشد .همچنین توسط گروه  OHانتهدایی موجدود در
ساختار عامل پیوندی بورات استر ،توانایی برهمکنش با شبکه پلیمری
از طری پیوند کواًنسی را دارد .عامل پیوندی بورات استری از طرید
پیوند هیدروژنی توانایی اتصال با آمونیو( پرکلرات 1را نیدز دارد .بددین
ترتیب بورات استرها میتوانند بده عندوان یدک عامدل پیونددی بسدیار
مناسب برای پیشرانههای چهار جزئی حاوی نیتدرامین مدورد اسدتفاده
قرار گیرند].[18
اولین عامل پیوندی بورات استری توسط پیشماده بورات ،مونومر کوتاه
زنجیر پلی اتر یپلی اتدیلن گالیکدول) و واکدنش مبادلده اسدتری 2دی
اتانول آمین سنتز شده است.
در سالهای اخیر شیمیدانها به بررسی مشتقات دی اتانول آمدین بده
منظور ایجاد پیوند بهتر  BEBAبا اجزاء پیشرانه چهار جزئی ،پرداخته
و دریافتند که مونومر متصل شده در ساختار مولکدولی  ،BEBAتداثیر
کمی بر خواص مکانیکی پیشرانه دارد].[19

 -4سنتز عوامل پیوندی بورات استرپلیمری
به صورت کلی برای تشکیل عوامل پیوندی بورات اسدتر پلیمدری نیداز
و دیاُل کوچکی مانند
است که یک پلی اُل ،یک بورات استر
دی اتانول آمین که دارای دو گروه  OHاست ،به نسبت مولی  1:2:4در
واکنش مبادله استری شرکت کنند] .[16محصول نهایی ایدن واکدنش
که حالت مایع ویسکوز دارد ،مدیتواندد بدرهمکدنش خدوبی بدا شدبکه
پلیمری و بایندر داشته باشدد] .[19در شدکل ی )4شدمای کلدی تهیده
عوامل پیوندی بورات استری نمایش داده شده است.
برای سنتز انواد مختلف عوامل پیوندی بورات استری ،میتوان گزینده-
های ذیل را در مورد تغییر مواد اولیه آنها مورد بررسی قرار داد:
تغییر پلی اُل :با استفاده از پلی اُلهدای مختلدف مانندد پلدی پدروپیلن
گالیکول PEGA ،و  ، PEGاندواد گونداگونی از خدانواده عامدل پیونددی
بورات استری تهیه میشود.
تغییر گروه آلکیل بورات استر :به دلیدل خدروگ گدروههدای آلکیدل بده
صورت الکل در طی واکنش مبادله استری ،تغییر گروههای آلکیدل در
ساختار و ترکیب محصول نهایی تاثیرگذار نمیباشد.

)1-Ammonium Perchlorate (AP
2- Transesterification
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استرهای اورتو بوریک اسید بیش از صد سال است که شدناخته شدده
است .تعدادی از روشهای تهیه بورات استر در جدول ی )1نمایش داده
شده است که شامل:
واکنش الکل ییا فنول) با تدری کلریدد بدور یواکدنش  ،)1اسدتات بدور
یواکنش ،)2بوریک اسید یواکنش ،)3اکسید بور یواکنش ،)4سدیم بور
هیدروکساید یواکنش  )5و مبادله استری یواکنش )6است.
آب محصول جانبی واکنش تعادلی استری شدن است که توسط تقطیر
آزئوتروپی با مقدار زیادی الکل یا در یک محیط بیاثر ،یا بدا هیددروژن
زدایی با سولفوریک اسید ،سولفات مش یا اکسید بور حدذ مدیشدود
یواکنش.)7
گزارشهای استنلی و همکارانش] .[21نشان میدهد که بورات استرها
به عنوان یک حد واسط در تبدیل آلکن به الکل است .در تبدیل آلکدن
به آلکیل سولفات ،آلکیل فسفات یا آلکاریل سولفونات با جذب اسید یا
استر اسید؛ بورات استر تشکیل شده بر روی واکدنش هدای بعددی بدا
بوریک اسید ،تقطیر و هیدرولیز به الکل میشوند یواکنش .)8
بارنز و همکارانش ،توانستند تولید متیل ،اتیل ،پروپیل و بوتیل بوراتها
را از واکنش اترات تری فلوئوریدد بدا الکدل و الکدلهدای سددیم تهیده
کنندیواکنش .[21])9
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شكل  -4نحوه اتصال عامل پیوندی بورات استری با ذره  ،RDXشبکه پلیمری و آمونیو( پرکلرات در پیشرانه چهار جزئی.

به نسبت  2:1استفاده میشود تا یک گروه هیدروکسیل آن در واکنش
شرکت کند و گروه هیدروکسیل دیگر آن که به صورت آزاد است
توانایی اتصال با بایندر را داشتهباشد.
در جدول ی ) 2مواد اولیده تعددادی از عوامدل پیونددی بدورات اسدتری
مختلف نمایش داده شده است ].[18

جدول  -1روشهای تهیه بورات استر ].[21
واکنش

شماره
1
2
3

 -5کاربرد عامل پیوندی بورات استری در پیشرانه چهکار

4

جزئی HTPB

5

پیشرانههای چهار جزئی بر پایه  HTPBکده سداختار شدیمیایی آن در
شکل ی )6نمایش داده شده است ،کاربرد گسدتردهای در موتدور راکدت
های سوخت جامد دارد.

6
7
8

OH
n
n~50

شكل  -6ساختار

3

9

HO

.HTPB

پیشرانههای جامد چهار جزئی  ،HTPB/ Al/ RDX/ APبه دلیدل بدرهمکنش
ضعیف بین ماتریش 1و پرکننده2های پرانرژی مانند  RDXپتانسیل واترشدگی
و جدایش بین بایندر -پرکننده را دارند .در بیشتر موارد" ،واترشددگی" دلیدل
اصلی ت عیف خواص مکانیکی پیشرانه جامد میشود که این خواص مکانیکی
بسیار مهم و مورد نیاز برای عملکرد بهتر پیشرانه چهار جزئدی  ،HTPBاسدت
وت عیف آن ،مشکلساز خواهدبود.

[
]

تغییر دی اُل کوچک :از یک دی اُل کوچک مانند دی اتانول آمینهای
مختلف میتوان ترکیبهای متفاوتی از خانواده عامل پیوندی بورات
استری تهیه کرد .از دی اتانول آمین و بورات استر

1- Matrix
2- Filler
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استفاده از عوامل پیوندي بورات استري در

جدول  -2مواد اولیه تعدادی از ترکیبهای خانواده عوامل پیوندی بورات استری با استفاده از ترکیب تری بوتیل بورات].[18
BEBA-1

پلی اپی کلرو هیدرین

 -Nمتیل  -N,Nدی اتانول آمین

BEBA-2

پلی پروپیلن گالیکول

 -Nبوتیل  -N,Nدی اتانول آمین

BEBA-3

پلی اتیلن گالیکول آدیپات

 -Nی -2سیانو اتیل) دی اتانول آمین

BEBA-4

پلی بوتیلن آدیپات

 -N,Nدی هیدروکسی اتیل -3 -آمین متیل پروپیونات

BEBA-5

پلی اتیلن گالیکول

دی اتانول آمین

ذرات و شبکه پلیمری میشود و خواص مکانیکی پیشرانه حاوی مداده
 RDXرا بهبود میبخشد].[17

مطالعاتی جهت بهبود خواص مکانیکی پیشرانه های چهدار جزئدی بدر
پایه  HTPBصورت گرفته است و یکی از کارآمدترین روشها ،افدزودن
عوامل پیوندی به پیشرانه  HTPBاست .بهبود خواص مکانیکی پیشرانه
جامد  HTPB /RDXبا استفاده از عوامل پیونددی بدورات اسدتری ،در
سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است].[18

 -7اثر افزايش مقدار  BEBAبر خواص مكانیكی پیشرانه
اثر عامل پیوندی  BEBAبر خواص مکانیکی پیشرانه بدا تغییدر مقددار
 BEBAبررسی شده است] .]19نتایج موجود در جدول ی )4نشان می-
دهد که گروههای اسدتر موجدود در سداختار مولکدولی  BEBAسدبب
افزایش پیوستگی عامل پیوندی بدا پرکنندده نیترامیندی مدیشدود .بدا
افزایش مقدار  ،BEBAمقدار عامل پیوندی که جذب سطحی پرکننده
از طری برهمکنش فیزیکی یا شیمیایی میشدود ،افدزایش مدییابدد و
گروههای هیدروکسیل موجدود در سداختار مولکدولی باینددر و عامدل
پیوندی با پلیایزوسیانات عامل پخت ،برای ایجاد یک ًیه مدول پاره-
شدگی باً 1بر روی سط ذرات پرکننده ،واکنش می دهند .همچندین
حداکثر استحکا( کششی با افزایش مقدار  ،BEBAافزایش مدییابدد و
عامل پیوندی بورات استری بیشتری در برهم کنش فیلر بایندر ح ور
خواهد داشت .اما هنگامی که محتوای عامل پیوندی به مقددار معیندی
افزایش مییابد ،دانسیته شبکه ) (Cross-linkedافزایش یافته ومیدزان
کرنش آن کاهش می یابد ..از جدول ی )4میتوان مشاهده کرد ،زمدانی
که مقدار  1/18 ،BEBAدرصدد اسدت ،ازدیداد طدول پیشدرانه دارای
بیشترین مقدار است].]19

 -6تأثیر عامل پیوندی بورات استری بر خواص مكانیكی
پیشرانه حاوی RDX

به منظور بررسی تأثیر عامل پیوندی بورات استر بر خدواص مکدانیکی
پیشرانه حاوی  ،RDXنمونه  RDX/HTPBمحتوی  83/5درصد RDX
مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج در جدول ی )3نمایش داده شده است.
جدول  -3اثر عامل پیوندی بورات استر بر خواص مكانیكی پیشکرانه
.[7] RDX/HTPB
استحکا( کششی
ی)MPa

استحکا( فشاری
ی)MPa

مقدارعامل پیوندی
بورات استری
1

1/81

5/14

1/2

1/44

13/27

همانطور که مالحظه میکنید ،افزودن  1/2درصدد از عامدل پیونددی
بورات استر بده پیشدرانه حداوی  ،RDXسدبب افدزایش  81درصددی
مقاومت کششی آن ،از  1/8مگاپاسکال به  1/44مگاپاسکال شده است.
همچنین مقاومت فشاری حدود  163درصد افزایش یافته است.
خواص مکانیکی پیشرانه حاوی  RDXبه میدزان قابدل تدوجهی بهبدود
یافته است که این امر نشاندهنده توانایی اتصال بسدیار عدالی عوامدل
پیوندی بورات استری است.
عامل پیوندی بورات استری حاوی عنصر  Bقادر به برهمکنش با ماده
 RDXاست و گروههای هیدروکسیل این عامل پیوندی سبب اتصال به
شبکه پلیمری پلی یورتانی میشوند.
عامل پیوندی بورات استری یک ًیه دارای مدول بداً بدر روی سدط
ذرات  RDXتشکیل میدهد که سبب افزایش نیروی اتصال بدین ایدن

 -8مقايسه خواص مكانیكی پیشرانههای حاصل از عوامل
پیوندی بورات استری و MAPO2

خواص مکانیکی شش پیشرانه تهیده شدده از عوامدل پیونددی بدورات
استری مختلف و  MAPOکه یک عامل پیوندی تجداری اسدت؛ مدورد
مقایسه قرار گرفت .نتایج تجربی خواص مکانیکی پیشرانه های مختلف
در شرایط متفاوت در شکل ی )7نمایش داده شده است.
به وضوح نشان داده شده است که خواص مکانیکی پیشرانههای تهیده
شده از تما( عوامل پیوندی بدورات اسدتری بده صدورت قابدل تدوجهی
1- High Modulus Tear Strength
2- Methyl Aziridinyl Phosphine Oxide
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نا(

پلی اُل

دی اُل کوچک
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جدول  -4اثر مقدار  BEBAبر خواص مکانیکی پیشرانهها].[19
71 ,

خواص مكانیكی

21 ,
* 111 mm

* 2 mm
مقدار ()%

/MPa

/%

-41 ,

/%

/MPa

/%

*111 mm
/%

/MPa

/%

/%

1

1/15

44/5

51/8

1/45

41/2

45/8

1/45

43/6

45/9

1/15

1/26

49/1

72/9

1/55

48/6

57/5

1/64

54/2

71/3

1/18

1/32

53/2

69/1

1/77

51/2

54/3

1/97

53/2

66/3

1/11

1/35

48/9

59/6

1/82

47/5

54/1

2/15

42/5

53/7

1/12

1/38

46/1

56/4

1/88

45/5

54/6

2/11

31/5

47/8

ساختار مولکولی  BEBA-2که از پلی یاپوکسی پدروپیلن) تهیده شدده
است ،حاوی گروههای جانبی متیل است .این گروههای متیل ،منجر به
نیروی برهمکنش ساختاری ضعیف بین اکسیژن اتری و ماتریش پلی-
یورتان ،1میشود.
گروه استر در هر دو عامل پیوندی  BEBA-3و  BEBA-4وجدود دارد.
این گروههای استر ،برهمکنش را میان عوامل پیوندی بدورات اسدتری،
پرکنندهها ،پلییورتان و پیشرانه تهیه شدده از هدر دو عامدل پیونددی
 BEBA-3و  ،BEBA-4افددزایش داده و خددواص مکددانیکی را بهبددود
بخشیده است].[18

بسیار مهم برای فرایند است .در بسیاری از موارد ،ویسکوزیته پایینتدر
به معنی عملکرد باًتر در فرایند پذیری اسدت .در ایدن مدورد ،مقددار
هیدروژن فعال  BEBA-5برابر  7/683میلی مول بر گدر( و مقددار pH
آن  9/64است .اما محتدوای هیددروژن فعدال  BEBA-4برابدر 7/197
میلی مول بر گر( و ارزش  pHآن  8/98است.
کاهش محتوای هیدروژن فعال عامدل پیونددی سدبب کداهش پیوندد
هیدروژنی در پیشرانه و منجر به کاهش ویسکوزیته آمیزه میشدود .در
همین حال ،کاهش مقدار  pHمی تواند اثر کاتالیزوری عامل پیوندی بر
واکنش بین ایزوسیانات و هیدروژن فعال را کاهش دهد].[8

 -9اثر عوامل پیوندی بورات اسکتری بکر فراينکد پکذيری

 -11اثر عوامل پیونکدی متتلکب بکر خکواص بالسکتیكی

پیشرانهها

پیشرانه

اثر عامل پیوندی بر فرایند پذیری پیشدرانه بدا اسدتفاده از ویسدکوزیته
آمیزه پیشرانه های حداوی  BEBA-5و  ،BEBA-4مدورد بررسدی قدرار
گرفت .شکل ی )8نمودار تغییرات ویسکوزیته بدر حسدب زمدان آمیدزه
پیشرانههدای تهیده شدده از  BEBA-5و  BEBA-4نمدایش داده شدده
است.
از دادههای شکل ی )8آشکار است که  BEBA-4میتواندد مقددار قابدل
توجهی ویسکوزیته آمیزه را کاهش دهد ،که این یک پارامتر

اثر نمونه فاقد عامل پیوندی و عوامل پیوندی مختلدف مانندد ،MAPO
 BEBA-4بر سرعت سوزش پیشرانه در شدکل ی )9نمدایش داده شدده
است.

)1- Polyuretane (PU
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نسبت به  MAPOتجاری ،بهبود یافته است .هم چنین میتوان تفداوت
در خواص مکانیکی پیشرانههای تهیه شدده از عوامدل پیونددی بدورات
استری مختلف را نیز مشاهده کرد.
خواص مکانیکی پیشرانه تهیه شده از  BEBA-4دارای باًترین میدزان
استحکا( کششی و ازدیاد طول است ،در حالی که  BEBA-1کمتدرین
قدرت کششی و ازدیاد طول را دارد.
عامل پیوندی بورات استری ندود پدنجم ی )BEBA-5اغلدب بده عندوان
عامل پیوندی بورات استری تهیه شده از اتصال مونومر با گروههای اتر

مورد استفاده قرار گرفته است و سبب آسان شددن واکدنش بدا دیگدر
اجز ای پیشرانه ،جهت ایجاد خواص مکدانیکی مطلدوب سداختار شدده
است.
ساختار مولکولی  BEBA-1از پلی اپی کلرو هیدرین تهیه شدده اسدت.
اثر کشندگی الکترون اتم کلر ،برهمکنش بدین عامدل پیونددی بدورات
استری و پرکنندهها راتقویت میکند و منجر به بهبود خواص مکانیکی
پیشرانه میشود.

پیشرانههاي جامد

استفاده از عوامل پیوندي بورات استري در

از دادههای شکل ی )9مشخص است که اختال قابل مالحظدهای بدین
سرعت سوزش و نمدای فشدار پیشدرانه تهیده شدده از عامدل پیونددی
 ،MAPOعامل پیوندی  BEBA-4و نمونه فاقد عامل پیوندی ،اخدتال
قابل مالحظه ای وجود ندارد؛ در نتیجه عامل پیوندی اثر ناچیدزی بدر
روی سرعت سوزش پیشرانه دارد].[18

عوامل پیوندی یکی از مهمترین اجدزاء تشدکیل دهندده سدوختهدای
جامد است که سبب تقویت برهمکنش میان ذرات جامد و بایندر می-
گردد .بورات استر ها دسته جدیدی از عوامل پیوندی هستند که بدرای
تقویت برهمکنش بین ذرات نیترامین و بایندر مورد استفاده قرار مدی-
گیرد .در سنتز این نود از مواد پلیمری میتوان از تری بوتیل بورات در
واکنش مبادله استری با یک پلی ال و یک  -Nآلکیل دی اتانول آمدین
استفاده کرد .در نهایت عملکرد هر کدا( از این عوامل پیونددی بدورات
استری در آمیزه پیشرانه به کار گرفته شده و خدواص مکدانیکی آنهدا
ارزیابی گردیده است.
در این گزارش عوامل پیوندی بدر پایده بدورات اسدتر کده بدا مشدتقات
مختلف دی اتانول آمین تهیه شدهاست ،مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون خواص مکانیکی از پیشرانههایی که بورات استر به عنوان عامدل
پیوندی در آن قرار گرفته است نشان میدهد که کارایی عامل پیوندی
بورات استر کامال وابسته به ساختار دی اتانول آمین است.
نتایج نشان میدهد عوامل پیوندی بورات استری  BEBA-3و BEBA-
 4که با استفاده از  -Nی -2سیانو اتیدل) دی اتدانول آمدین و  -N,Nدی
هیدروکسی اتیل -3 -آمین متیل پروپیونات سنتز شده است ،بهتدرین
خواص را در تقویت برهمکنش بایندر -فیلر در پیشرانه چهدار جزئدی،
دارا است.

شكل  -8نمودار تغییرات ویسکوزیته بر حسب زمان آمیزه پیشرانههای تهیده
شده از

ی BEBA-5 )aیBEBA-4 )b

شكل  -9نمودار تغییرات سرعت سوزش بر حسب فشار در پیشرانههای تهیه
شده از ی )aفاقد عامل پیوندی ی )bحداوی عامدل پیونددی  MAPOی )cحداوی
عامل پیوندی .BEBA-4
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