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T

he sensitivity of energetic materials can be reduced by use of chemical binders such as
polyurethanes. This review covers a brief account on energetic materials and industrial

use of binders in reducing these materials sensitivity. The role of polyurethane binders, as
the most common polymeric binders, is reviewed in relation to the thermal and mechanical
properties of energetic materials. Finally, in this review the chemistry of polyurethane
elastomers, production methods, raw materials and important parameters influencing the
physical, chemical and mechanical properties of these polymers are discussed. Based on
current studies, polyurethanes have excellent physical, chemical and mechanical properties
and therefore, they are the most important binders used in energetic materials.
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كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از
محملهای پلییورتانی
حامد دائمی ،1،3محمدعلی دهنوی

*2

 -1تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،گروه پلییورتان و نانوپلیمرها ،صندوق پستی 14975-112
 -2تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،گروه مهندسی شیمی
 -3تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دريافت ،1392/3/19 :پذيرش1392/7/16 :

در این مقاله ،کاهش حساسیت مواد پرانرژی با استفاده از محملهای پلییورتانی بررسی شده است.

ابتدا ،مواد پرانرژی و محملهای به کار رفته در این صنعت به طور خالصه ارائه شده است .سپس،
آثار محملهای پلییورتانی به عنوان متداولترین محمل پلیمری بر خواص گرمایی و مکانیکی این مواد

مرور شده است .در انتها ،شیمی االستومرهای پلییورتان ،روشهای مختلف تولید ،مواد اولیه استفاده

شده و عوامل مؤثر بر خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی این پلیمرها مرور شده است .با توجه به

حامد دائمي

مطالعات انجام شده ،پلییورتانها دارای خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی برجستهای بوده و مهمترین
محملهای مصرفی در مواد پرانرژی به شمار میروند.
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مقدمه

كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از ...

مواد پرانرژی ،ترکیبات شیمیایی هستند که در واکنش آغاز مناسب
بهسرعت درگیر واکنشهای خودتسریعی شده و منجر به تشکیل
مواد پایدارتر وآزاد شدن گرمای قابل توجه میشوند .محصوالت
حاصل از این واکنش ،معموالً ترکیبات گازی هستند که حجم بسیار
بیشتری را نسبت به مواد اولیه اشغال میکنند .گرمای آزاد شده در
طول واکنش ،انبساط محصوالت گازی و تولید مقادیر زیادی انرژی
را به همراه دارد [.]1
مواد پرانرژی را میتوان به سه دسته کلی تک جزئی ،فرمولبندیهای
حاوی چند ترکیب پرانرژی و فرمولبندیهای ترکیبات پرانرژی
دارای مواد خنثی طبقهبندی کرد .هر یک از این مواد با توجه به
برخی ویژگیهای عملکردی مانند حساسیت ،توان ،پایداری ،سرعت،
واکنشپذیری و سمیت کاربردهای متفاوتی دارند [.]1،2
مواد پرانرژی معموالً ترکیبات آلی و دارای گروههای عاملی
نیترو ،آزید و هیدرازین هستند .ترکیبهای حاوی اتمهای نیتروژن
مانند نیترات استرها ،نیترامینها ،آزیدونیتراتها ،آزیدونیترامینها،
دیفلوئورونیترامینها ،ترکیبات چندحلقهای فورازانها (-5،2،1
اکسادیآزولها) و فوروکسانها ( -5،2،1اکسادیآزول -N-اکسیدها)
از جمله مهمترین ترکیبات شیمیایی پرانرژی محسوب میشوند.
آزینهای مختلف از جمله تریآزینها ،تتراآزینها ،ترکیبهای
کوئوردیناسیونی نمکهای فلزی هیدرازینها و کربوهیدرازینها نیز
در دسته ترکیبات پرانرژی طبقهبندی میشوند [.]3

محملهای پلیمری
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز 1392

یک محمل پلیمری معموالً از چهار جزء پلیمر ،نرمکننده ،عامل
پیوندی و ضداکسنده تشکیل میشود .هدف از به کار بردن محمل
پلیمری در فرمولبندی مواد پرانرژی ،تولید مادهای پرانرژی و
غیرحساس االستومری با ویژگیهای مکانیکی مناسب است .مواد
پرانرژی معموالً نسبت به ضربه و اصطکاک بسیار حساساند .از
این رو ،نگهداری ،انبارداری ،حمل ونقل و کار کردن با این مواد با
خطرهای گوناگونی همراه است [ .]4،5از روشهای مؤثر کاهش
خطرهای احتمالی این مواد ،قرار دادن اجزای منفجره در داخل
ماتریس پلیمری است .این عمل ،موجب کاهش حساسیت آنها به
محرکهای خارجی مانند ضربه ،اصطکاک ،گرما و غیره میشود.
تنوع پلیمرهای استفاده شده به عنوان مهمترین جزء محمل ،توسعه
فرمولبندیهای مختلف مواد پرانرژی غیرحساس را به دنبال داشته
58

است .از سوی دیگر ،محملهای یادشده بهدلیل دارا بودن مقادیر
زیاد اتمهای کربن و هیدروژن ،در فرمولبندی به عنوان سوخت
نیز عمل میکنند [.]6،7
متداولترین پلیمرهای به کار رفته برای کاهش حساسیت در
فرمولبندی مواد پرانرژی شامل پلیسولفیدها ،پلیاسترها ،پلیاستیرن،
پلیوینیل کلرید ،رزینهای اپوکسی و پلیآکریالتها هستند .از
نیمه دوم قرن بیستم ،کاربرد پلیبوتادیان به عنوان محمل پلیمری با
ویژگیهای برجسته ،در صنعت مواد پرانرژی بهسرعت توسعه یافت.
افزایش کارایی،کاهش دمای سوختن ،بهبود خواص مکانیکی و
افزایش استحکام پارگی از مزیتهای این سامانههای پلیمری
است [ .]6مهمترین انواع پلیبوتادیان که در صنعت مواد پرانرژی
استفاده میشوند ،در جدول  1فهرست شده است.
با وجود مزایای سامانههای پلیمری یاد شده ،عدم وجود یک
محمل پلیمری با مشخصاتی نظیر سهولت در انجام واکنشهای پلیمر
شدن و پخت ،مواد اولیه ارزان و در دسترس ،طبیعت کاربرپسند
( ،)user friendlyماهیت گرمانرم االستومری و امکان تهیه پلیمرهای
گرماسخت ،چسبندگی مناسب به مواد مختلف ،خواص فیزیکی،
شیمیایی و مکانیکی برجسته و غیره ،موجب پیدایش محملهای
پلییورتانی به عنوان پرکاربردترین سامانه محملی در مواد پرانرژی
شده است.
کاربرد سامانههای اولیه پلییورتانی بر پایه پلیاترها به دالیل
تبلور در دمای کم ،حساسیت به رطوبت و پیرشدگی غیرمطلوب
با مشکالتی همراه بود .این مشکالت با استفاده از پلیبوتادیان
با گروههای هیدروکسیل انتهایی بهعنوان پلیال و موادی نظیر
نرمکنندهها و ضداکسندهها رفع شده است [.]3،10،11
فرمولبندیهای پلییورتانی برپایه پلیبوتادیان با گروههای
هیدروکسیل انتهایی دارای خواص مکانیکی مطلوب ،پایداری
هیدرولیتیکی مناسب ،پایداری پیرشدگی خوب ،گرانروی مطلوب و
بارگیری مقادیر زیاد مواد جامد هستند .استفاده از برخی پلیالهای
قطبی و نیمهقطبی نظیر پلیتترامتیلناتر گلیکول (،)PTMEG
پلیاتیلن گلیکول ( )PEGو پلیکاپروالکتون ( )PCLنیز به دلیل
ماهیت غیرقطبی و عدم امتزاجپذیری  HTPBبا نرمکنندههای
پرانرژی ،در فرمولبندی محملهای پلییورتانی گزارش شده است
[.]1،3،12
با توجه به اهمیت محملهای پلییورتانی و کاربرد آنها در مواد
پرانرژی ،هدف از این مقاله ،معرفی اجمالی مواد پرانرژی ،مروری
بر سامانههای پلییورتانی ،بررسی اجزای تشکیلدهنده و آثار هر
یک از این اجزا و روشهای فراورش این پلیمرهاست.
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جدول  -1مهمترین انواع محملهای پلیبوتادیانی مواد پرانرژی.
نوع پلیبوتادیان

ویژگی

پلیبوتادیان اصالحنشده ()HTPB
کوپلیمر بوتادیان وآکریلیک اسید حاوی سامانه پخت
رزین اپوکسی ()PBAA

افزایش کارایی و کاهش دمای سوزش

پلیبوتادیان با گروههای کربوکسی انتهایی ()CTPB
دارای سامانه پخت ایمین-اپوکسید
پلیبوتادیان با گروههای هیدروکسیل انتهایی

8

افزایش ضربه ویژه و بهبود خواص مکانیکی

کوپلیمر بوتادیان-آکریلیک اسید-آکریلو نیتریل ()PBAN

6

محمل پیشرانههای مختلف

6

بهبود خواص مکانیکی بدون تأثیر بر خواص ضربه
ویژه ،چگالی و بارگیری جامد

6

کرنش قابل توجه در دمای کم و خواص بهتر پیرسازی

ح شده دستیابی به انرژی بیشتر و سایر خواص مطلوب پلی
پلیبوتادیان با گروههای انتهایی هیدروکسیل اصال 
بوتادیانها
با گروههای نیترو
پلیبوتادیان هیدروژندار شده
پلييورتانها
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مرجع

افزایش استحکام کششی و مدول

6
3
8

دارند .براي بهبود خواص مكانيكي و گرمایی پلییورتانها ،معموالً

االستومرها ،سامانههاي كوپليمري هستند كه از توالی قطعههاي

OR1

CO

NH

R

OH

O + R1

C

N

R

NHR1

CO

NH

R

NH2

O + R1

C

N

R

شيمي االستومرهاي پلييورتان

سخت و نرم تشکیل میشوند .قطعههاي نرم با توجه به پارامترهايي
نظير وزن مولكولي پليال ،نوع و مقدار عامليت و ساختار گروههاي
موجود در زنجير پليال اثر زیادی بر خواص االستومرهاي پلييورتان

شكل  -1واكنش ايزوسيانات در مجاورت گروههاي هيدروكسيل و
آمين [.]25
59
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پلييورتانها ،پليمرهايي با خواص برجستهاند که از پلیمر شدن
افزايشي میان ديايزوسياناتها يا پليايزوسياناتها و پلیالها
حاصل ميشوند .استحكام زياد در برابر پارگي ،فرايندپذيري ساد ه و
مقاومت در برابر هوا و مواد شيميايي از جمله خواص منحصر به
فرد پلييورتانهاست [ .]13،14اين مواد نهتنها ويژگيهاي اصلي
یک گرمانرم را بروز ميدهند ،بلكه خواص الستيكها را نيز دارا
هستند .اين مزيت عمده از ساختار دوفازي اين پليمرها در مقياس
ريزساختار ناشي ميشود كه به موجب آن ،پلييورتانها بهعنوان
پليمرهايي متشكل از قطعههاي نرم و سخت شناخته ميشوند [.]15
قطعههاي نرم ،مربوط به گروههاي پليال مورد استفاده بوده و
خواص االستومري ،مقدار ازدياد طول و دماي انتقال شيشهاي پليمر
را كنترل ميكنند .درحالي كه قطعههاي سخت يورتاني بر خواص
دماباال ،نظير خواص گرمایی و پايداري ابعادي پليمر اثر ميگذارند
[ .]16پلییورتانها در صنايع مختلف از جمله روكش ،رنگ،
ج و الياف مصنوعي كاربردهاي متنوعي پيدا
چسب ،االستومر ،اسفن 
كردهاند [.]17-19

از تركيباتي به نام زنجيرافزا استفاده ميشود .زنجيرافزاها ،تركيبات
ديالي يا ديآميني با وزن مولکولی كم هستند كه موجب افزایش
جرم مولكولي پلييورتانها و بهبود خواص مكانيكي و گرمایی آنها
میشوند [.]20
زنجيرافزاهاي ديالي منجر به تشكيل گروههاي يورتاني
ميشوند .در حالي كه از واكنش زنجيرافزاهاي ديآميني با
ديايزوسياناتها ،گروههاي اورهای حاصل ميشود كه خواص
بهتری نسبت به گروههاي يورتاني نشان ميدهند [ .]21نمایی از
واكنش ايزوسياناتها با گروههاي عاملي هيدوركسيل و آمين در
شکل  1نشان داده شده است.
پلییورتانهای متداول که فاقد عوامل شیمیایی پرانرژی در
ساختار زنجیر پلیمری هستند ،به عنوان محملهای پلیمری خنثی
طبقهبندی میشوند .از این رو ،اصالح خواص گرمایی ،مکانیکی و
انفجاری این پلیمرها با ترکیبات دارای عوامل فعال شیمیایی نظیر
پلیگلیسیدیل آزید بهشدت مورد توجه قرار گرفته است [.]22،23
پلییورتانهای پرانرژی االستومر گرمانرم به دالیل فرایندپذیری
آسان و امکان ذوب از سامانههای خنثی متمایزاند [.]24
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OH + OCN

NCO

NCO + HO
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NCO

OCN

ميتوان به دو شکل پليمرشدن مذاب و پليمرشدن محلولي بهدست
آورد .مقایسه روشهای سنتز پلییورتانها و ویژگیهای آنها در
جدول  2آمده است [.]26

OCN

دستهبندي االستومرهاي پلييورتان

پيشپليمر پلييورتان

NH

NH2

NH2

NH2

NH2

O2CHN

NHCO2

االستومرهاي پلييورتاني بر اساس فرايند توليد ،به سه دسته اصلي
پلييورتانهاي قابل ريختهگري ،پلييورتانهاي غلتكپذير و
پلييورتانهاي گرمانرم طبقهبندي ميشوند .برخی از ویژگیهای
فرایندی و شیمیایی پلییورتانهای یاد شده در جدول  3نشان
داده شده است [ .]25مهمترين عامل این طبقهبندي ،نسبت
استوكيومتري مواد شركت كننده در واكنش (نسبت )NCO/OH
است .خواص نهايي يك االستومر پلييورتاني ،با توجه به این
نسبت معین ميشود.

NHCONH
NHCONH

NHCONH

شكل -2نحوه تشكيل پلييورتان به روش پيشپليمر [.]26
سنتز پلييورتانها

پلييورتانهاي قابل ريختهگري

روشهاي مرسوم تهيه پلييورتانها عبارت از روشهای پيشپليمر،
نيمه پيشپليمر و يكمرحلهاي هستند .پلییورتانهای حاصل از دو
روش اول طی دو مرحله از واکنش پیشپلیمر با زنجيرافزاهاي
ديالی يا ديآميني حاصل ميشوند.
نحوه واكنش اجزا و چگونگي تشكيل زنجير پلييورتاني در
شكل  2نمايش داده شده است .پيشپليمرها معمو ٌالً مايعاتي گرانرو
يا جامداتي با دمای ذوب کم و وزن مولكولي كم تا متوسطاند كه به
هر دو شکل سنتزی و تجاري قابل دسترس هستند .پيشپليمرها را

پلييورتانهای اين دسته ،بيشترين كاربرد را در توليد االستومرها
دارند .مهمترين روشهاي قالبگيري اين نوع االستومرها،
افشانش ،قالبگيري باز ،قالبگيري تحت فشار و قالبگيري
تزريقي واكنشي هستند .افزايش نسبت  NCO/OHاز مقدار واحد،
موجب افزایش وزن مولكولي زنجيرهاي پليمري شده و امكان
ايجاد اتصاالت عرضي بين زنجيرهاي پليمري فراهم میشود .اين
دو پديده سبب ميشوند تا مقدار گرهخوردگي زنجيرهاي پليمري و
در نتيجه ،گرانروی پليمر نهايي افزايش يابد [.]25

جدول  -2مقایسه روشهای سنتز پلییورتانها.
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روش
پيشپليمر دومرحلهای
فرایند

مرحله اول
تشکیل پيشپليمر

مرحله دوم
واکنش پيشپليمر با
زنجیرافزا

نوع
پيشپليمر

واکنش تمام پلیال با مقادیر اضافی
دیایزوسیانات

ویژگی

كيفيت مطلوب محصول نهايي ،هزينه زیاد

کاربرد

تولید انواع پلییورتان
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نيمه پيشپليمر دومرحلهای

يكمرحلهاي

مرحله دوم
مرحله اول
واکنش پيشپليمر با
تشکیل پيشپليمر زنجیرافزا و پلیال

اختالط تمام اجزا

واکنش قسمتی از پلیال با مقادیر اضافی
دیایزوسیانات

-

كيفيت نسبت ًا مطلوب محصول نهايي

عدم امكان كنترل واکنش ،ساختار
نامنظم پلييورتان نهایی ،خواص

تولید انواع پلییورتان

ج و گرمانرم
تولید اسفن 

هزينه زياد

ضعیف محصول نهايي ،هزينه اندک

مقاالت علمی

جدول  -3دستهبندي االستومرهاي پلييورتان.
ویژگی

>1

=1

>1

فرایند تولید

پيشپليمر و يك مرحلهاي

پيشپليمر

پيشپليمر

فرایند پخت

انتقال مخلوط پيشپليمر و
زنجیرافزا به درون قالب

پخت پيشپليمر با
زنجیرافزا

داراي عوامل پخت

نسبت

NCO/OH

پلييورتانهاي غلتكپذير

اساس توليد پلييورتانهاي غلتكپذير مبتني بر روش پيشپليمر
است .عمر نگهداری اين دسته از پلييورتانها بهطور چشمگيري
بيشتر از ساير پلييورتانهاست .علت اين امر ،كمتر بودن نسبت
مواد اوليه مؤثر در واكنش از مقدار واحد ( )NCO/OH<1است
كه منجر به ايجاد زنجيرهاي پلييورتاني با گروههاي هيدروكسيل
انتهايي ميشود .بهدليل نبود گروههاي ايزوسياناتي و فعاليت كمتر
گروههاي هيدروكسيل براي انجام واكنشهاي جانبي ،ذخيره و انجام
فرايندهاي بعدي روي این دسته از پلييورتانها امکانپذیر است.
اين دسته از االستومرها ،مانند الستيكهاي صنعتی رايج ،داراي
عوامل پخت هستند .نوع عامل پخت آنها با توجه به گروههاي
موجود در زنجير پلييورتان مشخص ميشود .خواص محصوالت
این دسته ضعیفتر از پلييورتانهاي قابل ريختهگري است [.]26
پلييورتانهاي گرمانرم

ارتباط كلي ساختار و خواص در پلييورتانها

ساختار پلييورتان را ميتوان به شکل يك كوپليمر قطعهای در
نظر گرفت كه از قطعههاي نرم و سخت تشكيل شده است [.]27
این پلیمرها به دليل وجود گروههاي عاملي متفاوت و ناسازگاري

حاصل از آن ،شکلشناسي دوفازي نشان ميدهند .پيوندهاي
هيدروژني ناشي از وجود گروههاي يورتانی در قطعههاي سخت،
منجر به تشكيل قلمروهاي نيمهبلوری ميشود .نیروی وارد بر
پلییورتانها بهدلیل وجود قطعههاي نرم و ماهیت بینظم آنها
(حالت بیشکل) ،ميتواند پيچ و تابهاي موجود در زنجير
را گشوده و سبب كشيده شدن پليمر در جهت آن نیرو شود
(شكل .)3
هر چه مقدار پخش قطعههاي سخت در قطعههاي نرم كمتر
باشد ،مقدار جدايي دو فاز و امكان ازدياد طول پليمر افزايش
مييابد [.]10،26
مهمترین عوامل مؤثر بر خواص فيزيكي و مكانيكي پلييورتانها
شامل نسبت مواد اوليه و نسبت مولي ترکیبات دارای گروههاي
عاملي يكسان [ ،]28نوع و ساختار ترکیب دیايزوسياناتي [،]29
جرم مولكولي ،عامليت و نوع پليال ،ساختار پليال و نوع
گروههاي عاملي موجود در زنجیر آن [ ،]26نوع زنجيرافزا ،اثر
ايجاد پيوند عرضي ،روش فراورش و ترتيب افزودن اجزاي سازنده
[ ]25هستند .در ادامه ،به بررسي این عوامل پرداخته میشود.

شكل -3قسمتهاي سخت و نرم در شکلشناسي االستومرهاي پلييورتان [.]26
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اين پليمرها داراي ساختار خطي و فاقد پيوند عرضي هستند و با
نسبت  NCO/OH:1فرمولبندي میشوند .این پلييورتانها افزون
بر خاصيت گرمانرمي ،خواص الستيكها را نيز دارا هستند .اين نوع
از پلييورتانها كه از نوع پليمرهاي قابل ريختهگري متمايزاند ،به
دو دسته پلیمرهای كام ًٌ
ال خطي و شبکهای شده با پيوند عرضي كم
تقسيمبندی ميشوند [.]25

كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از ...

پلييورتان قابل ريختهگري

پلييورتا ن گرمانرم

پلييورتان غلتكپذير

مقاالت علمی
اثر نسبت مواد اولیه
كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از ...

 A1/A2شناخته میشود به نسبت تركيبهای مشابه ایزوسیاناتی،
هیدروکسیلی یا آمینی اشاره دارد .زنجيرافزاهای ديال يا تريال،
دارای گروههاي هيدروكسيلي بوده و مانند پليالها در واكنش با
ترکیبات ايزوسياناتي ،گروههاي عاملي يورتان توليد ميكنند .وزن
مولكولي كمتر زنجيرافزا نسبت به پليال موجب بهبود خواص
مكانيكي و گرمایی پلييورتان میشود .از اين رو ،تركيب زنجيرافزا،
عالوه بر افزايش وزن مولكولي زنجيرهاي پليمر و بهبود خواص
مكانيكي ،موجب توليد قطعههاي سخت و افزايش جدايش فازی
نیز ميشود [.]32

مقدار مواد اوليه که تحت عنوان نسبت  NCO/OHشناخته میشود،
از مهمترين عوامل مؤثر بر خواص پلييورتانهاست .مقدار
قطعههاي سخت ساختار پليمر در يك نسبت  NCO/OHمعين
با افزايش تعداد گروههاي ايزوسياناتي افزايش مييابد .افزايش
قطعههاي سخت بهطور مستقيم بر خواص گرمایی و مكانيكي پليمر
اثرگذار بوده و موجب بهبود این خواص ميشود .اگرچه با افزايش
گروههاي يورتاني ،سهم قطعههاي نرم در كل پليمر كاهش مييابد.
اما ،همواره مقدار بهينهاي از قطعههاي سخت وجود دارد كه به
ازاي آن مقدار ،خاصيت ازدياد طول پليمر بهبود مييابد .در واقع
گروههاي يورتاني ،نقش عوامل پخت را در الستيكهاي خام ايفا
ميكنند .در يك نمون ه الستيك پخت نشده ،نمونه افزون بر فقدان
ازدياد طول برگشتپذير ،جهندگي مناسبي نيز نشان نميدهد [.]25
افزودن مقادير معين و بهينه از يك عامل پخت ،سبب ايجاد ساختار

نوع و ساختار ترکیب حاوي گروههاي عاملی ايزوسيانات

تحقيقات نشان داده است ،ديايزوسياناتهاي متقارن و با ساختار
حلقوي و آروماتيك نسبت به ديايزوسياناتهاي نامتقارن و با
ساختار خطي ،مقادير كرنش کمتر و تنش بيشتري نشان ميدهند
[.]28
علت اين امر را ميتوان به برهمكنشهاي درون مولكولي قويتر
قطعههاي سخت با قطعههاي سخت نسبت داد .از سوي ديگر،
ديايزوسياناتهاي با ساختار نامتقارن ،مانند تولوئنديايزوسيانات
( )TDIو ايزوفورون ديايزوسيانات ( ،)IPDIاالستومرهايي با مدول و

شبكهاي در نمونه الستيكي ميشود كه به موجب آن ،خواص
مكانيكي ،گرمایی و ازدياد طول بهبود مييابند [.]31
اثر نسبت مولي ترکیبات دارای گروههاي عاملي يكسان

مقدار ترکیبات دارای گروههاي عاملي يكسان که با نسبت کلی

جدول  -4مهمترین ترکیبات دیایزوسیاناتی استفاده شده در محملهای پلییورتانی.
ساختار شیمیایی
ترکیب
اختصار
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هگزامتیلن دیایزوسیانات

HDI

دیفنیلمتان دیایزوسیانات

MDI

تولوئن دیایزوسیانات

TDI

OCN(CH2)6NCO

OCN

NCO
CH3
NCO

NCO

متیلن دیسیکلوهگزیل دیایزوسیانات

ایزوفورون دیایزوسیانات
سیکلوهگزیل دیایزوسیانات
62

H12MDI
OCN

NCO

IPDI

OCN
NCO

CHDI

NCO

OCN

مقاالت علمی

سختي كمتر و ازدياد طول بيشتر توليد ميكنند [ .]25مهمترین
دیایزوسیاناتهای مصرفی در محملهای پلییورتانی در جدول
 4فهرست شده است [.]2
 Guptaو همکاران طی بررسی خواص پلییورتانهای پر شده
با پرکنندههای معدنی و برپایه پلیبوتادیان و دیایزوسیاناتهای
مختلف پی بردند ،ترکیب  MDIمنجر به بیشترین سختی و استحکام
کششی میشود .خالصهای از نتایج پژوهشهای آنها در جدول 5
آمده است [.]33

ساختار پليال

ویژگی

TDI

IPDI H12MDI MDI

استحکام کششی ()kg/cm2

16/3 15/3

14/5

14/6

ازدیاد طول ()%

100/5 123/0

74/3

153/0

سختی

70/0 62/0

68/0

54/7

260

220

220

دمای شروع تجزیه ()°C

243

تعداد اتمهای کربن واحد تکراری زنجیر پلیال اثر جالبی بر نوع
محصول پلییورتانی دارد .پليالهاي پلياتيلنگليكول (،)PEG
پليپروپيلنگليكول ( )PPGو پليتترامتيلنگليكول ( )PTMGکه
ساختار شیمیایی آنها در شکل  4نشان داده شده است ،همگي از
خانواده پلياترها هستند .تنها تفاوت پليالهای یاد شده ،مقدار
اتمهاي كربن واحد تكراري زنجیر پلیمری است .در حالی که
پليال  PEGبراي تهيه اسفنجهاي پلييورتاني استفاده ميشود،
مهمترين كاربرد پليال  PTMGدر تهيه پلييورتانهاي االستومري
است .از سوي ديگر ،با افزايش تعداد اتمهاي كربن واحد تكراري
زنجير پليال ،مقدار مشاركت قطعههاي نرم براي ايجاد پيوند
هيدروژني با قطعههاي سخت كاهش مییابد که نتيجه آن ،بهبود
خواص االستومري نمونه پلييورتانی است [.]28

جرم مولكولي و عامليت پليال

پليالها به عنوان قطعههاي نرم پلييورتان ،بر خواص االستومري در
دماي کم ،اثرگذارند .پلياترها و پلياسترها ،متداولترين پليالهاي
مصرفی در صنعت تهيه پلييورتانها هستند .انتخاب پليال در يك
نمونه پلييورتان به نوع ،كاربرد و خواص فيزيكي -مكانيكي پليمر
نهايي بستگي دارد.
پلياترها در مقايسه با پلياسترها به دلیل دماي انتقال شيشهاي
( )Tgكمتر ،خواص االستومري بهتري نشان ميدهند .افزون بر اين،
پلييورتانهاي بر پاي ه پلياتر به دليل مقاومت بيشتر گروههاي اتري
در برابر آبکافت ،خواص پايداري بهتري نسبت به پلييورتانهاي
برپايه پلياستر نشان ميدهند [.]11
عامليت پليال ،مورد ديگري است كه آثار مهمي بر خواص
االستومر پلييورتانی دارد .هرگاه يكي از مونومرهاي مصرفی
داراي عامليت بیش از  )2>( 2باشد ،زنجير پليمر به ايجاد اتصاالت

اثر نوع زنجيرافزا

H

n

CH2 O

CH2

PTMG

CH2

CH2

HO

H

O

CH

CH2

HO

H

PPG

n

CH2 CH2 O

HO

PEG

شکل  -4ساختار شیمیایی سه پلیاتر پرمصرف [.]25
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زنجيرافزاهاي ديآميني به دليل فعاليت بيشتر و ايجاد خواص
نهايي بهتر ،از نوع ديالي متمايزاند .گروههاي اورهای حاصل از
واکنش دیآمينها و دیايزوسياناتها ،به دليل قابلیت تشكيل
پيوند هيدروژني بيشتر نسبت به گروههاي يورتاني ،اثر بيشتري
بر بهبود خواص نهايي پليمر دارند .ديآمينها معمو ٌالً زماني كه
ديايزوسيانات مصرفي نامتقارن باشد (مانند  TDIو  ،)IPDIبه
كار گرفته ميشوند .در اين شرايط ،پيوندهاي قوي هيدروژني
بر بينظمي زنجير پليمري غلبه میکند و خواص مطلوبتري
CH3

n

كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از ...

جدول  -5خواص پلییورتانهای پر شده برپایه  HTPBو
دیایزوسیاناتهای مختلف [.]33

عرضي تمايل یافته و مقدار ازدياد طول به طور چشمگيري كاهش
مييابد .براي تهيه پلييورتانهاي با ساختار خطي و فاقد اتصاالت
عرضي ،از مونومرهاي دو عاملي استفاده ميشود [.]26
وزن مولكولي پليال ،عامل ديگري است كه بهطور مستقيم بر
خواص فيزيكي و االستومري اثر میگذارد .با افزايش جرم مولكولي
پليال ،سهم قطعههاي نرم در ريزساختار افزايش مييابد .نتيجه این
کار ،جدايش بهتر قطعههاي سخت و نرم و افزايش مقدار ازدياد
طول زنجيرهاي پليمري است [.]25

مقاالت علمی

كاهش حساسيت مواد پرانرژي با استفاده از ...

از پليمر نهايي حاصل ميشود [ .]22دیآمینها فعاليت شيميايي
بسيار زیادی دارند و شرایط واکنش براي جلوگيري از ژل شدن
پلییورتان بايد کنترل شود .در حالت كلي ،مقدار ازدياد طول
زنجيرافزاهاي ديالي ،به دليل مشاركت كمتر در ايجاد حوزههاي
بلوری با قطعههاي سخت نسبت به تركيبات ديآميني مشابه بيشتر
است [.]32
اثر ايجاد پيوند عرضي

پيوند عرضي معمو ٌالً به دليل استفاده از مونومرهاي چندعاملي يا
مقادير اضافه بر استوكيومتري مونومرهاي ديايزوسياناتي حاصل
ميشود .افزايش مقدار پيوند عرضي ،موجب افزايش سختي،
مدول ،دماي انتقال شيشهاي و كاهش مقدار ازدياد طول ميشود.
در االستومرهاي پلييورتاني برپايه پلياستر ،افزايش پيوند عرضي
با كاهش مقدار پيوندهاي هيدروژني و تضعيف خواص مكانيكي
پليمر نهايي همراه است [.]25
ترتيب افزودن اجزاي فرمولبندی نمونه پلييورتان

ترتيب افزودن مواد اولیه بر خواص نهایی نمونه پلییورتان مؤثر
است .پلییورتان حاصل از افزايش کنترل شده مواد اولیه ،دارای
جدايش فازي مطلوب و خواص مکانیکی برجسته است .اگر
تركيب ديايزوسياناتي ،يكباره به مخلوط واكنش اضافه شود،
تعداد بيشتري از زنجيرهاي پليال درگير واكنش با مونومرهاي
ديايزوسياناتي ميشوند .نتيج ه این کار ،کاهش وزن مولكولي و

مقدار جدايي فاز و تضعيف خواص االستومري است [.]25

نتیجهگیری
انبارش و کار کردن با مواد پرانرژی به دلیل حساسیت زیاد نسبت
به برخی محرکهای محیطی همواره چالشی مهم در صنایع نظامی
بوده است .در سالهای اخیر محملهای پلیمری ،بهدلیل کاربردهای
گسترده آنها در کاهش حساسیت مواد پرانرژی به واکنشهای
آغازگری و بهبود خواص مکانیکی این مواد به شدت مورد توجه قرار
گرفتهاند .از میان محملهای پلیمری استفاده شده در مواد پرانرژی،
پلییورتانها به دلیل ماهیت دوفازی در ریزساختار ،وجود گروههای
قطبی یورتان ،خواص مکانیکی عالی ،پخت آسان و کاربری مناسب
از جایگاه ویژهای برخورداراند .این مواد ،به عنوان مهمترین و
پرکاربردترین محمل پلیمری در مواد پرانرژی شناخته میشوند.
محملهای پلییورتانی جایگزین برخی از ترکیبات مواد پرانرژی
شده و سبب کاهش حساسیت این مواد به محرکهای محیطی و
تسهیل انبارداری آنها میشوند .نوع مواد اولیه ،نسبت مولی
گروههای ایزوسیانات به هیدروکسیل ،عاملیت مواد استفاده شده در
فرمولبندی محمل پلییورتانی ،روش تولید و نوع فرایند از جمله
مهمترین عواملی هستند که به طور قابل توجهی بر ویژگیهای
نهایی محمل پلییورتانی و ترکیب نهایی آنها با مواد پرانرژی اثر
میگذارند.
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