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T

he formulation, gun and safety of the sticky foams as a non-lethal weapon are studied.
Sticky foams are one of the polymeric materials which have specific properties such

as low density, high adhesion and suitable tensile strength. Sticky foams are a type of
pressure-sensitive adhesive (PSA) which are mixed with a foaming agent. Sticky foams
are prepared by blending different compounds such as thermoplastic elastomers, tacky
resin, surfactant and foaming agent. The foams are stored in tanks under pressure and
released to atmospheric pressure at a desirable time. In addition, increase in the amount
of the tacky resin and softener will lead to enhancement in the adhesion properties. The
weapon needs a pressure vessel for storing the sticky foam formulation in order to release
the sticky foam. Weight, throwing power and sticky-foam storage capacity are important
parameters associated with asticky foam gun. Contacting the skin surface of the bodywith
a sticky foam leads to irritation and local inflammation. Long-term continual exposure
may lead to cancer due tooil derivatives and heavy hydrocarbons present in the sticky
foam formulation. Sticky foams have various applications in obscuring the military sites,

Key Words

weakening the visibility of the military tools such as tanks and combatting insurgency in
prisons and street demonstrations.
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 -1تهران ،پژوهشگاه ﭘﻠﻴﻤﺮ و پتروﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ،گروه علوم ﭘﻠﻴﻤﺮ ،صندوق پستی 14975-112
 -2تهران ،دانشگاه تهران ،پردﻳﺲ علوم پاﻳﻪ ،گروه ﺷﻴﻤﻲ
 -3مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم ،گروه شیمی ،آزمایشگاه پلیمر
دریافت ،1394/2/20 :پذیرش1394/3/4 :

در این مطالعه ،فرمولبندي و ایمنی اسفنجهای چسبان و سالح مناسب آن ،بهعنوان سالحي

غیرکشنده بررسی میشود .اين اسفنجها دستهای از ترکیبات پلیمری هستند كه خواصی مانند چگالي

كم ،چسبندگی زياد و استحکام پارگی مناسب دارند .اين مواد نوعی از چسبهای حساس به فشارند
امين عبدالهي

که با عامل پفدهنده مخلوط میشوند .فرمولبندي اسفنجهای چسبان با آمیزهسازی االستومرهای

گرمانرم ،رزین چسبنده ،ماده سطحفعال و عامل پفدهنده تهیه میشود .این فرمولبندي در مخازن
زير فشار نگهداری ميشود .در زمان الزم ،اسفنج در فشار جو آزاد میشود .از سوی دیگر ،افزایش

مقدار رزین چسبنده و نرمکننده ،خواص چسبندگی اسفنج چسبان را تقویت میکند .سالح الزم برای
مرتضي سلطان دهقان

پخش اين اسفنج ،باید دارای مخزن زير فشار برای ذخیرهسازی اسفنج باشد .از پارامترهای بسیار
مهم سالح مناسب اسفنج چسبان ،ميتوان وزن سالح و قدرت پرتاب آن و ظرفیت ذخیرهسازی

اسفنج را نام برد .تماس پوست بدن انسان با اسفنج چسبان به سوزش و التهاب موضعی در پوست

منجر میشود .اما تماس مداوم آن با پوست میتواند موجب بروز عالئم سرطان شود .این خطرها

ناشی از وجود تركيبات نفتی و هیدروکربنهای سنگین در فرمولبندي اسفنج چسبان است .اين ماده
بهاره رضوي

واژگان کلیدی

کاربردهای گستردهای در استتار در مناطق جنگی ،کاهش میدان دید ابزارهای نظامی ،مانند تانک و
مقابله با شورش در زندانها و خیابانها دارد.

اسفنج چسبان،
سالح غیرکشنده،
چسب حساس به فشار،
االستومر گرمانرم،
رزین چسبنده
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مقدمه

در سالهای اخیر ،اهمیت دستگیری و مقابله با مجرمان بدون
آسیبرساندن به آنها و محافظت مناطق جنگی در زماني بسیار
کوتاه به پژوهش و مطالعات گسترده درباره اسفنجهای چسبان،
بهعنوان سالحي غیرکشنده منجر شده است [ .]1-11در شرايط
خاص ،مانند مقابله با شورشهای خیابانی و اغتشاشهای زندانیان
در زندان ،سالحهایی الزم است كه بهشكل فيزيكي قابليت
بازدارندگی موقت داشته باشند .اسفنجهای چسبان ،بهدلیل قابلیت
چسبندگی بسیار زياد ميتوانند از حرکت هدف جلوگيري كنند يا
در بدترین شرایط باعث کاهش تحرک آن شوند [ .]1با توجه به
این نکته ،سالح يادشده میتواند میزان دخالت نیروهای انتظامی و
آسیبدیدگی آنها را هنگام وقوع شورش يا اغتشاش کاهش دهد و
امكان کنترل شرايط را بدون آسیبدیدگی فراهم کند [ .]2همچنين
با استفاده از این سالح ،در مناطق نظامی میتوان از ورود نیروهای

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال ششم ،شماره  ،1بهار 1395

مهاجم و نفوذ آنها جلوگیری کرد .این اقدام برخالف ساير
روشها ،مانند میدان مین ،در مدت بسیار کوتاهی اجراشدني است
[ .]3اما ،همانطور که از اصطالح اسفنج چسبان برداشت میشود،
این سالح که بر پایه مواد پلیمری است ،باید همزمان دو ویژگی
بسیار مهم چسبندگی و اسفنجشوندگی ( )tenaciousرا داشته باشد.
براساس بررسیهای انجام شده [ ،]1-11برای تهیه این اسفنجها،
در فرمولبندي چسبهای حساس به فشار برپایه الستیک طبیعی و
سنتزی ،عوامل پفدهنده افزوده ميشود .سپس ،اين مخلوط زير
فشار گاز نیتروژن یا کربن دیاکسید (پفدهنده) در فضای مدنظر
پخش میشود [ .]1-3حجم این ترکیبات پس از رهاسازی در
محیط به حدود  30برابر حجم اولیه افزایش پيدا میكند .قدرت
بازدارندگی اسفنجهای چسبان ،رابطه مستقیم با مقدار چسبندگی
آنها دارد .با افزودن رزینهای چسبنده ،مانند رزینهای فنولی،
نفتی و کتونی و مشتقات روزین ،اين عامل ایجاد میشود [ .]3نکته
درخور توجه ،افزایش مقدار چسبندگی با افزایش مقدار نرمکننده،
بهدليل کاهش دمای انتقال شیشهای ( )Tgو همچنین افزایش مقدار
رزین چسبنده است [.]1-3
بررسیهای انجام شده نشان میدهد ،نوع عامل پفدهنده استفاده
شده میتواند روی مقدار پایداری و انبساط اسفنج نهایی اثرگذار
باشد .درنهايت ،مجموع این پارامترها نیز بر مقدار چسبندگی
اسفنج مؤثرند [ .]1-11همچنین ،در تهیه فرمولبندي اين اسفنجها
از پلیمرهای الستیکی طبیعی و سنتزی شامل کوپلیمرهای استیرن-
بوتادیان-استیرن ( ،)SBRاستیرن-ایزوپرن-استیرن (،)SIS
الستیک طبیعی ،پلیبوتادیان و پلیایزوپرن استفاده شده است .در
66

بيشتر مواقع ،االستومرهاي گرمانرم ( SBRو  )SISو پلیایزوپرن
نتایج مناسبتری در آزمونهاي مقدار چسبندگی ،اسفنجشوندگي
(افزایش حجم) و پایداری اسفنج نشان دادهاند [ .]1-3بهمنظور
ذخیرهسازی اسفنج چسبان ،سالح الزم برای پخش آن باید دارای
مخزن زير فشار باشد .از پارامترهای بسیار مهم برای سالح اسفنج
چسبان ،میتوان وزن ،قدرت پرتاب و ظرفیت ذخیرهسازی اسفنج
را نام برد [ .]1از سوی دیگر ،با تغییر افشانك دهانه سالح،
پخش اسفنج چسبان به حالتهاي گسترده و متمرکز و با دقت
زیاد امکانپذیر است [ .]1،3باید توجه داشت ،این ابزار بهعنوان
سالحي غیرکشنده ،که میتواند شرايط را با نیروهای فیزیکی كنترل
كند ،جلب توجه کرده است .بنابراین ،تماس احتمالی مواد اسفنج
چسبان با افراد مسلح به آن و افراد هدف ،نباید هیچگونه خطر و
آسیبی را برای آنها ایجاد کند [ .]1-6اما پژوهشها نشان میدهد،
تماس پوست بدن انسان با این اسفنج به سوزش و التهاب موضعی

در آن منجر میشود .همچنین ،بر اثر تماس مداوم با این مواد،
میتوان شاهد بروز عالئم سرطان نیز بود .این خطرها بهدلیل وجود
ترکیبات نفتی و روغنهای سنگین در فرمولبندي اسفنج چسبان
است [.]1
در این مطالعه امکان تهیه فرمولبندي اسفنجهای چسبان ،عوامل
مؤثر بر خواص آنها ،ویژگیهای سالح بهکار رفته برای پخش
اسفنج و درنهایت ایمنی آن برای انسان بررسی شده است .علت
اصلی توجه به اسفنج چسبان ،اهمیت آن از جنبههای مختلف
نظامی و انتظامی است .البته این ترکیب برحسب نیاز میتواند در
کاربردهای دیگری ،مانند ترکیبات عایق ،درزگیر و صنعت چسب
نیز استفاده شود .در ادامه ،هریک از موضوعات گفته شده بهشكل
گسترده و دقیق بررسی میشود.
فرمولبندي اسفنجهای چسبان

درحقيقت اسفنجهای چسبان ،اسفنجهای پلیمری هستند که
استحکام چسبندگی زیاد و دائمی دارند [ .]2این نوع اسفنجها از
اجزای متفاوت تشکیل میشوند .اما ،پایه و اساس آنها چسبهای
حساس به فشار است .در فرمولبندي اسفنج چسبان از ترکیبات
پفدهنده ،براي کاهش چگالي و اسفنجشوندگي همراه با افزایش
حجم استفاده میشود [ .]1-11چسبهای حساس به فشار نیز از
مواد و اجزای مختلف ،مانند االستومر ،رزین چسبنده و نرمکننده
تشکیل میشوند.
در سال  ]3[ Rand ،1980اختراع ثبت شدهای را با عنوان
اسفنج چسبان در آمریکا منتشر کرد .در این کار تالش شده بود تا
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شکل  -1نمايي از سامانه الزم برای تولید اسفنج چسبان [.]3
ميگيرد و  ۴۳قسمت دیکلرودیفلوئورومتان به آن افزوده میشود.
مخزن بهوسیله گاز کربن دیاکسید با فشار تقریبی 10/8 atm
پيش از اختالط نهایی ،زير فشار قرار داده میشود .فضای باالی
مخزن ،محل تجمع گاز زير فشار یا بخار حالل است .این مخلوط
با چرخش مخزن زير فشار با سرعت  1-10 rpmبه مدت ۲۴ h
تهیه میشود .زمانی که مخلوط از لوله مسی به قطر  ۴/۱ inتوزیع و
پخش میشود ،اسفنجي چسبان با چگالي  1/8±0/3 lb/ft3تشکیل
میشود .پایداری آن نیز بهشكلي است که کاهش حجم درخور
توجهی را در شرایط  70±10°Fبرای  1 hنشان نمیدهد [.]3
گاز کربن دیاکسید زير فشار ،بهمحض فعال یا باز شدن شیر
گاز ،از مجراهای انتقال به درون مخزن داراي محلول اسفنج جریان
مییابد و در فضای خالی باالی این محلول قرار میگیرد .زمانی که
فشار درون مخزن به بيش از مقدار از پیش معین میرسد ،بازشدن
یا شکستن شیر کنترل محلول اسفنج اجازه میدهد تا محتويات
مخزن اسفنج چسبان از راه کانالهای مدنظر جریان يابد و به روزنه
خروجی محلول اسفنج منتقل شود .آنگاه ،انتقال اين مواد به فضای
مجاور اتفاق میافتد و در آنجا اسفنج تشکیل میشود [.]3
در روش دوم ،با شکستهشدن شیر کنترل مخزن محلول اسفنج و
آزادسازی محتویات داخل مخزن به فضای خارج آن ،اسفنج تشكيل
میشود .این روش میتواند برای توليد گلولههای اسفنج چسبان نيز
کاربرد داشته باشد .در اين روش ،محلول اسفنج داخل لوله حامل
قرار ميگيرد که بيشتر از جنس آلومینیم است .همان طور که انتظار
67
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فرمولبندي اسفنج چسبان با استفاده از پلیمرهای الستیکی گرمانرم
(االستومر گرمانرم) تهیه شود .برای تهیه اسفنج چسبان در این
اختراع ،ابتدا رزین گرمانرم در حاللي با دماي جوش کم و زير
فشار حل میشود .پس از رهاسازی این مخلوط در فضای مجاور و
در فشار جو ،حالل تبخیر میشود .بدینترتیب با ایجاد حبابهای
فراوان در ماتریس پلیمر ،اسفنج چسبان مدنظر تولید میشود .باید
توجه داشت ،حالل استفاده شده افزون بر حاللبودن بهعنوان عامل
اسفنجساز نیز عمل میکند .حاللهای مناسب این فرمولبندي
بهطور اختصاصی باید دارای دماي جوش کمتر از  -20°Cو
فشار بخار معادل  4 kg/cm3در دمای  20°Cباشند [ .]3همچنین،
انتخاب حاللي با سرعت تولید گاز آهسته موجب ایجاد حفرههای
کوچکتر میشود .بدینترتیب ،میتوان پایداری اسفنجهای تولید
شده را افزایش داد.
دیکلرودیفلوئورومتان ،متیل کلرید و دیمتیل اتر از حاللهای
مناسبی هستند که میتوان برای این کار استفاده کرد [ .]3همچنین،
در این پژوهش خواص اسفنجهای چسبان با استفاده از افزودنیهای
ویژه ،مانند عوامل هستهزا ،سطحفعال و ترکیبات بازدارنده اشتعال
اصالح شده است .افزودن عوامل هستهزا به فرمولبندي اسفنج
چسبان موجب بیشتر شدن احتمال تشکیل اسفنجهای با واحدهای
سلولی کوچک و هماندازه ميشود .زيرا ترکیبات هستهزای
غیرهمگن ،موجب ایجاد محلهای فعال بیشتر برای پفدهنده
میشوند [ .]3از این تركيبات میتوان به عوامل هستهزا ،مانند
ذرات هماندازه پلیاتیلن ،دوده و ذرات سیلیکا اشاره کرد که برای
فرمولبندي اسفنج چسبان مناسباند.
برای ایجاد خواص خودخاموششوندگي در این اسفنجها
نیز میتوان پارافینهای کلردار شده بهكار برد [ .]3اسفنجها ،با
آمادهسازی پیشآمیزه ،شامل رزین و افزودنیها و قراردادن آن در
مخزن حامل زير فشار مناسب ،تهیه میشوند .فرمولبندي اسفنج
چسبان در چند مرحله بهشرح زیر آماده میشود [:]3
 -1پیشآمیزه  Aبا آمیزهسازی ابتدایی  ۳۰قسمت پارافین کلردار
شده اولیه با  1/4قسمت دوده در آسیاب گلولهاي تهیه ميشود.
 -2پیشآمیزه  Bبا گرمادهی و مخلوطکردن پیشآمیزه  Aتا
 240±10°Fو افزودن  1/4قسمت عامل سطحفعال سیلیکونی و ۱۰
قسمت پارافین کلردار شده بهدست میآید.
 -3پیشآمیزه  Cبا گرمادهی  ۱۰۰قسمت رزین گرمانرم تهیه شده از
آمیزه کوپلیمر استیرن-بوتادیان و پلیایندن ،اضافهشدن پیشآمیزه
 Bو مخلوطشدن آنها آماده میشود.
در نهایت ،پیشآمیزه  Cدر مخزن زير فشار (شکل  )1قرار
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شکل  -2نمايي از ساختار گلولههای اسفنج چسبان [.]3
میرود ،در این سامانه نيز مشابه سامانه قبلي ،فضای خالی باالی

محلول اسفنج را گاز (کربن دیاکسید یا بخارهاي حالل) اشغال
كرده است تا مخلوط اسفنج زير فشار باشد .قسمت شکسته شده
در پایین بدنه گلوله ،شکل  ،2محل آزادسازی محلول اسفنج و
درنتیجه ،تشکیل اسفنج است [.]3
در جدول  1فرمولبنديهای نمونههای اسفنج تهیه شده با
ترکیبات متفاوت درج شده است .نتایج نشان میدهد ،کمترین
چگالي و بهترین خواص اسفنجشوندگي برای نمونههای اول و
پنجم بهدست آمده است .این نتيجه ،از بهكاربردن رزین گرمانرم و
عامل سطحفعال سیلیکونی در فرمولبندي این اسفنجها بهدست
ميآيد [ .]3از سوی دیگر ،عامل هستهزای استفاده شده نیز روی
چگالي نهایی اسفنج اثر گذاشته است .این در حالی است که اسفنج
تهیه شده با عامل هستهزای دوده ،چگالي كمتری دارد .بنابراین،
با توجه به نتایج میتوان گفت ،رزین گرمانرم ،عامل سطحفعال و
عوامل هستهزا باعث ایجاد اسفنجهای چسبان با چگالي كمتر،

جدول  -1فرمولبنديهای نمونههای اسفنج تهیه شده با ترکیبات متفاوت [.]3
نمونه

اول

دوم
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سوم

چهارم

پنجم
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ترکیبات
رزین گرمانرم
پارافین کلردار شده اول
پارافین کلردار شده دوم
عامل سطح فعال سیلیکون
دیکلروفلوئورومتان
رزین االستومری
پودر پلیاتیلن
دیمتیل اتر
رزین پلیایزوبوتیلن
رزین االستومری

100
10
30
1/4
64
100
5
50
90
10

ديكلروفلوئورومتان
رزین پلیایزوبوتیلن
ذرات سیلیکای هماندازه
دیکلروفلوئورومتان
رزین گرمانرم
پارافین کلردارشده اول
پارافین کلردارشده دوم
عامل سطحفعال سیلیکونی
دوده
دیکلروفلوئورومتان

50
100
5
40
100
30
10
1/35
1/35
48

ذرات سیلیکای هماندازه

مقدار (قسمت)

5

چگالي ()lb/ft3

1/8

20

5

2/9

1/5
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پایداری بیشتر و خواص مناسبتر میشوند .ويژگيهاي نامبرده
در اثر ساختار سلولی بسیار ریز ایجاد شده در این اسفنجها ديده
ميشود [.]3
فخرائیان و همکاران [ ]2فرمولبندي اسفنج چسبان و قابلیت
ایجاد آن را در دمای محیط بررسی كردند .این گروه با استفاده
از ترکیبات االستومری و االستومرهاي گرمانرم متفاوت ،مانند
الستیکهای طبیعی ،بوتیل ،کوپلیمر استیرن-بوتادیان ،ایزوپرن و
کلروپرن و درنهایت کراتون ( Dمخلوط استیرن و بوتادیان) روي
فرمولبنديهای اسفنجهای چسبان پژوهشهايي انجام دادند .شايان
توجه است ،برای ایجاد چسبندگی در این اسفنجها از رزین نفتی
(پتروزین) و فنولی (نوواالک) و برای پایداری آن نیز از عوامل
سطحفعال سیلیکونی استفاده شد .باتوج ه به اثر بسیار زیاد پفدهنده
روی خواص نهایی اسفنج ،فرمولبنديهای بهینه با پفدهندههای
متفاوت بررسی شد [.]2
تهیه فرمولبنديهای ابتدایی با استفاده از  6نوع االستومر2 ،
نوع رزین ،پارافین کلردار شده و روغن سیلیکون انجام شد .این
فرمولبنديها بهروش حاللی و با استفاده از حاللهای تولوئن و
دیکلرومتان تهیه شدند [ .]2در هر فرمولبندي ابتدا االستومر و
رزین در حالل حل شدند .سپس ،پارافین کلردار شده و روغن

سیلیکون به آن افزوده شد .مشاهدههاي اولیه در زمينه اختالط این
اجزا ،یعنی انحالل و تشکیل مخلوطهای همگن و چسبان نشان
داد ،االستومرهای الستیکهای طبیعی ،SBR ،کلروپرن و بوتیل
برای تهیه چسبهای حساس به فشار بهروش حاللی مناسب
نیستند .همین موضوع درباره رزین نوواالک نیز صادق است .به
بيان دیگر ،این رزین باید با سایر اجزا ،زير برش زياد اکسترود
شود تا خواص الزم را بهدست آورد .بهطور قطع ،این نوع اختالط
برای تهیه فرمولبندي چسبهای فشاری پایهحاللی مناسب نيست
[ .]2،10از میان االستومرها دو نوع ایزوپرن و کراتون  Dبه همراه
رزین نفتی ،روغن سیلیکون و پارافین کلردار شده خواص مدنظر
را برای تهیه فرمولبندي چسبهای حساس به فشار از خود نشان
دادند .باتوجهبه نكات گفته شده ،نسبتهای مختلف از دو االستومر
یاد شده به همراه مقادیر متفاوت از رزین نفتی و پارافین کلردار
شده در فرمولبندي چسب حساس به فشار بهكار رفت (جدول .)2
سپس ،چسبندگی مخلوطهای بهدست آمده بهطور کیفی ارزیابی
شد (جدول .)3
براساس اين نتایج ،اضافهكردن روغن سیلیکون موجب
افزایش استحکام چسبندگی و کاهش سرعت چسبندگی میشود
(فرمولبنديهای  1و  2 ،2و  9 ،4و  10بهجز فرمولبنديهای  7و .)8

جدول  -2فرمولبندی چسبهای فشاری با االستومرهایی از نوع ایزوپرن ،کراتون  Dو رزین نفت همراه با پارافین کلردار و روغن
سیلیکون با نسبتهای متفاوت [.]2
االستومر

0/66

2

0/5

3

2

1

3

2

1

فرمولبندی

رزین نفتی ()g

1

0/33

ایزوپرن

2

0/33

ایزوپرن

0/66

4

0/33

ایزوپرن

0/66

3
5
6
7

0/33
0/33
0/33
0/4

8

0/4

9

0/5

نوع

ایزوپرن
ایزوپرن
ایزوپرن
ایزوپرن
ایزوپرن

0/66
0/66
0/66
0/66
0/66

کراتون

D

0/5

0/5

2/5

2

1/5

2/5

1/5

1

2/5

1/5

0/5

2
2

1

0/5

0/5
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مقدار ()g

نسبت رزین به
االستومر

مقدار روغن
سیلیکون ()g

مقدار پارافین
کلردار ()g

2/5
1/5
2/5
2

10

0/5

کراتون

D

0/5

1

1/5

2

11

0/4

کراتون

D

0/6

1/5

1/5

1/5

12

0/33

کراتون

D

0/66

2

1

2
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جدول  -3استحکام و سرعت چسبندگی فرمولبنديهای مختلف چسبهای فشاری و پایداری چسبندگی در طول زمان [.]2
آزمون گوی فلزی ( )±2 sپس از هفتههای پيدرپي

آزمون پوستكنشدن ()±1 N

شماره
فرمولبندي

پس از  1هفته

پس از  2ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

9

73

68

66

41

29

17

9

4

3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
11
13
14
11
17
18
14
17
14
12

11
9
10
12
9
9
15
14
14
12
10

60
73
57
55
108
67
70
10
14
40
45
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از سوی دیگر ،با کاهش مقدار پارافین کلردار شده ،سرعت چسبندگی
افزایش میيابد .این اثر ،با ثابتماندن استحکام چسبندگی همراه
است (فرمولبنديهای  4 ،3 ،2و  .]2[ )6همچنین ،افزایش مقدار
رزین از نسبت  0/33به  0/4برای فرمولبنديهای  7 ،4 ،3و 8
موجب افزایش استحکام چسبندگی ميشود ،اما بر سرعت چسبندگی
اثري ندارد .بنابراین ،میتوان کاهش شدید چسبندگی را برای
فرمولبنديهای با مقادیر زيادتر رزین (نسبت  )0/5مشاهده کرد.
نمونههای تهیه شده با االستومر کراتون ( Dنمونههای )9-12
نسبت به سایر نمونهها ( )1-8نیروی به هم پیوستگی داخلی کمتر و
ضعیفتری دارند .از سوی دیگر ،آزمون پوستكنشدن برای این
نمونهها نتایج مناسبی را برای پارامتر استحکام چسبندگی (بهويژه
در نمونه  )10نشان میدهد .اما آزمون گوی که معینکننده همزمان
مقدار استحکام و سرعت چسبندگی است ،در تمام نمونههاي  9تا 12
مقدار کمتری را نسبت به نمونههای  1تا  8نشان میدهد .بررسی
تغییرات سرعت چسبندگی در نمونههای مختلف ،افزایش سرعت
چسبندگی را برای نمونههای تهیه شده از االستومر کراتون  Dدر
طول زمان نشان میدهد .درحالیکه نتایج نمونههای فرمولبندي
شده با ایزوپرن ،کام ً
ال با این نمونهها متفاوت و مخالف هستند [.]2
براساس پژوهشهاي انجام شده ،برای تهیه اسفنجهای چسبان،
چسبهای حساس به فشار با چسبندگی زياد و بههم پیوستگی
داخلی مناسباند .بدون اين ويژگيها ،اسفنج چسبان تهیه شده
70

58
68
41
52
84
59
67
15
22
45
44

43
66
25
54
71
59
68
22
30
56
52

16
47
7
32
58
36
66
22
29
63
50

9
31
4
17
60
25
46
24
33
66
55

5
19
3
13
56
16
26
21
29
72
57

4
12
3
6
37
10
15
24
28
78
57

3
7
4
5
19
6
9
27
37
88
65

3
6
4
4
17
5
8
32
42
95
75

در مدت زمان مناسب ،پایداری ندارد [ .]1-11بنابراین ،نیروی
بههم پیوستگی زياد و كم در فرمولبندي چسب حساس به فشار
به ناپایداری اسفنج چسبان تشکیل شده منجر ميشود .ازاینرو،
فرمولبنديهای  6و  8از میان  12فرمولبندي بهعنوان فرمولبندي
بهینه چسب حساس به فشار برای تولید اسفنج چسبان تشخیص
داده شد ه است .درحقيقت براساس نتایج ،بهترین استحکام
چسبندگی در نمونه  8و مناسبترین سرعت چسبندگی نيز در
نمونه  6مشاهده شده است .فرمولبندي بهینه چسبهای حساس
بهفشار بهشكل زیر است [:]2
 فرمولبندي نمونه  1/65 g :6رزین نفتی ( 3/35 g ،)11%ایزوپرن( 2/5 g ،)22%روغن سيلیکون ( )17%و  7/5 gپارافین کلردار شده
(.)50%
 فرمولبندي نمونه  2 g :8رزین نفتی ( 3 g ،)10%ایزوپرن (،)15% 2/5 gروغن سیلیکون ( )12/5%و  12/5 gپارافین کلردار شده
(.)62/5%
پس از تهیه فرمولبندي چسب حساس به فشار ،این مخلوط در
عامل پفدهنده حل ميشود .پس از همگنشدن ،مخلوط نهايي
را در فضای آزاد پخش ميكنند تا با تبخیر عامل پفدهنده (دماي
جوش  -40°Cتا  )-20°Cاسفنج چسبان تولید شود [ .]2در بخش
بعد ،اثر نوع عامل اسفنجشونده بر خواص اسفنج چسبان بررسي
ميشود.

مقاالت علمی

شکل  -3نمونههای  6و  8به همراه پفدهنده ( :HCFC-22الف)
پيش از آزادسازی پفدهنده و (ب) یک لحظه( ،ج)  5 minو (د)
 15 minپس از تخلیه کامل عامل پفدهنده [.]2

شکل  -4اسفنج تهیه شده از مخلوط چسب فشاری با فرمولبندي
بهینه (فرمولبندي  )8و عامل پفدهنده  HCFC-22به همراه گاز
کربن دیاکسید [.]2
71
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از آنجا كه دو فرمولبنديهاي  6و  8خواص مناسبي دارند ،در
اینجا بهعنوان فرمولبنديهای بهينه اسفنج چسبان انتخاب شدند
[ .]2اثر نوع عوامل اسفنجشونده نيز بر خواص اسفنج چسبان،
مانند انحاللپذيري در عامل پفدهنده ،پایداری اسفنج و قابليت
اسفنجشدن یا استحکام پفدهنده اهمیت بسیار زیادی دارد.
بنابراين ،فخرائیان و همکاران [ ]2با استفاده از پفدهندههای
گوناگون (دیمتیلاتر HCFC-134a ،HCFC-22 ،و کلرومتان) این
ﻣﺴئله را بررسی كردند .فرمولبنديهای بهینه  6و  8انحاللپذيري
مناسبی را در پفدهنده دیمتیلاتر نشان میدهند .اما پس از انحالل،
پایداری محلول کوتاه است (چند دقیقه) و پس از مدتي دوفاز
ميشود .مقدار اسفنجشوندگي در فرمولبندي  8حدود  10برابر با
طول عمر حدود  1 hاست .درحالیکه افزایش حجم فرمولبندي
 6معادل  2برابر حجم اولیه است .اسفنج بهدست آمده نیز براي
 30 minپایدار ميماند .اما ،این دو فرمولبندي انحاللپذيري كمي
را در پفدهنده  )CCl2F2) CFC-12نشان میدهند .درحالیکه
برای فرمولبنديهای  6و  8اسفنجشوندگی مناسب ،بهترتیب  8و
 10برابر ،مشاهده میشود .مقدار پایداری این دو فرمولبندي نیز
حدود  30 minمعین شد .اسفنجهای تولید شده با اين روش ،شکل
ظاهری پنبهمانند دارند [.]2
بررسی انحاللپذيري فرمولبنديها در عامل پفدهنده
 ،)CHClF2) HCFC-22انحالل اولیه و دوفازیشدن با گذشت
زمان را نشان ميدهد .اما ،باوجود مناسببودن نسبي انحاللپذيري
فرمولبندي  ،8مخلوط نهايی کام ً
ال همگن نيست (شکل .)3
مقدار پایداری اسفنج نیز حدود  20 minمعین شد .از سوی
دیگر ،انحاللپذيري فرمولبندي  6بسیار كم است و بههیچ عنوان
مخلوطي کام ً
ال همگن بهدست نميآيد .اما طول عمر اسفنج چسبان
تولید شده از اين فرمولبندي  30 minاست.
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اثر عامل پفدهنده بر خواص اسفنج چسبان

افزایش مقدار عامل پفدهنده تا  4برابر هم باعث انحاللپذيري کامل
نمیشود و مخلوط دوفازی برای هر دو فرمولبندي مشاهده میشود
[ .]2همچنین ،فرمولبنديهای  6و  ،8یک ماه پس از تهیه ،در سه
برابر (نسبت به مقدار قبلی) عامل اسفنجساز )CHClF2) HCFC-22
حل شده و دوباره بررسی شدند .در این حالت نيز همگنشدن
مخلوط برای فرمولبندي  6مشاهده نشد و اسفنج نهايی بسيار
ناپایدار بود .در مقابل ،فرمولبندي  8در این مقدار عامل پفدهنده
بهطور کامل حل شد .اما پس از خروج عامل پفدهنده ،مخلوط
نهايی سهفازی شد.
این آزمایش نشان داد ،خاصیت اسفنجشوندگي چسبها نیز متأثر
از گذشت زمان از هنگام تهیه چسب است و با گذشت زمان خاصیت
اسفنجشوندگی و پایداری اسفنج تشکیل شده کاهش مییابد .از سوی
دیگر ،این فرمولبنديها در پفدهنده )CF3CFH2) HFC-134a
بهطور کامل انحاللناپذيرند .بنابراين ،درنهایت مخلوطي کام ً
ال
ناهمگن و چندفاز بهدست ميآيد .پفدهنده کلرومتان نیز نتایج
مشابهی را برای هردو فرمولبندي نشان داد .به طوريکه باوجود
انحاللپذيري مناسب ،نتایج حاصل چندفازیشدن مخلوط پس از
خروج پفدهنده و پایداری بسیار کم اسفنج چسبان را نشان میدهند.
با استفاده از اين نتایج ،فرمولبندي نهايی اسفنج چسبان بهینه
بهوسیله اجزاي چسب حساس به فشار (فرمولبندي  8در مقیاس 50 g
رزین و ایزوپرن) و عامل پفدهنده ( HCFC-22به مقدار ،)40 mL
زير فشار گاز کربن دیاکسید (فشار  )15 atmدر مخزن زير فشار
به گنجايش  700 mLتهیه شد .اسفنج چسبان بهدست آمده پس از
تخلیه کپسول زير فشار ،حجمی حدود  3000 cm3و چگالي حدود
 0/05 g/cm3داشت [ .]2نمونهاي از اسفنج چسبان تهیه شده در
شکل  4مشاهده میشود.
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سالح پخشکننده اسفنج چسبان

پس از تهیه فرمولبندي اسفنج چسبان ،طراحی سالحی برای پخش
مناسب آن مطرحشد .در ابتداي بحث [ ]3سامانه الزم برای تولید
اسفنج چسبان در مقیاس آزمایشگاهی (شکل  )1بررسی شد .این
سامانه ،ساختار کلی و اساس سالح مناسب پخش اسفنج را نشان
میدهد .ازاینرو ،در اواخر دهه  1990تعدادی از پژوهشگران
آزمایشگاه ملی  ]1[ Sandiaبه بررسی سالح اسفنج چسبان و
آزمایش آن پرداختند .از نکات بسیار مهم در سامانههای تولید
اسفنج چسبان ،مخزن زير فشار فرمولبندي آن و وجود فشار گاز
کربن دیاکسید یا بخارهاي حالل (پفدهنده) در قسمت باالیی
این مخزن است .اين عوامل نیروی جلوبرنده براي پخش اسفنج
چسبان به محیط اطراف هستند .درنتيجه ،اين محفظه در تفنگ یا
وسیله پخشکننده اسفنج بايد در برابر ضربهها و آسیبهای احتمالی
محافظت شود [ .]1،3بدينترتيب ،کولهپشتی مخصوصي با ویژگی
استحکام مناسب در برابر ضربهها آماده شد .سپس ،برای اولین بار
مخزن اسفنج چسبان در برابر آسیب و فشارهای محیطی آزمایش
شد .در ادامه ،اصالحات مدنظر روی این ابزار انجام شد تا ایمنی
الزم را در این زمینه داشته باشد (شکل  .)5سالح بهدست آمده با
کارایی بسیار مناسب ،میتواند بهطور مؤثر برای پخشکردن اسفنج
چسبان در محیطهای نظامی و انتظامی بهكار رود .اما همان طور که
در شکل  5نيز مشاهده میشود ،این سالح داراي مشکالتی مانند
حملونقل ،اندازه بزرگ ،قدرت مانور كم و محدودیت حرکت
برای فرد مسلح به آن است.
با توجه به مطالب گفته شده ،پژوهشگران آزمایشگاه ]1[ Sandia
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شکل  -5تفنگ اسفنج چسبان و کولهپشتی درنظرگرفته شده برای
آن [.]1
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شکل  -6تفنگ شانهای اسفنج چسبان [.]1
مجموعهاي از اصالحات را روی سالح قبلی (کوله پشتی) انجام

دادند .بدينترتيب ،سالح جدیدی تولید شد که میتواند بهشكل
شانهای (مانند سالحهای معمول) بهكار رود (شکل  .)6از نکات
بسیار مهم در سالح شانهای قدرت مانور بسیار زياد ،حمل و
نقل آسان و هدفگیری دقیقتر آن است .سالح شانهای مدنظر
ویژگیهای زیر را نيز دارد:
 وزن حدود  21 lbدر حالت آماده به آتش، طول حدود ،30 in پرتاب اسفنج چسبان با سرعت حدود  5-35 lb/sو قرارگرفتن تفنگ آماده به شلیک در یک زاویه یا زوایای متفاوت.در تفنگ شانهای پرتابکننده اسفنج چسبان در شکل  ،6فشار گاز
نیتروژن به پیستون تعبیه شده در داخل مخزن ذخیرهسازی نیرو
وارد میکند .بدينترتيب ،اسفنج ذخیره شده در مخزن زير فشار به
فضای اطراف پخش یا پرتاب میشود [.]1-3
افشانك درنظرگرفته شده در قسمت جلوی سالح نقش بسیار

			
(الف)

(ب)

شکل  -7انواع افشانكهای استفاده شده در تفنگ اسفنج چسبان:
(الف) استاندارد و (ب) نوك اردکی.

مقاالت علمی

ایمنی اسفنج چسبان برای انسان

شکل  -8آزمایش تفنگ اسفنج چسبان با افشانك استاندارد روی
آدمک مصنوعی.
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با توجهبه کاربرد اسفنجهای چسبان در تماس با انسان و ترکیبات
شیمیایی موجود در فرمولبندي آنها ،ایمنی و خطر این ترکیبات
برای پوست و بدن انسان بسیار مهم است .بنابراین ،آزمایشگاه ملی
 ]1[ Sandiaبا هماهنگی سازمانهای مرتبط ،به آزمایش این سالح
روی پوست انسان اقدام کرد .تمام این آزمایشها در محیط زندان و
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مهمی را در چگونگی پخششدن اسفنج چسبان خروجی از آن
دارد [ .]1براساس نتایج بهدست آمده ،افشانك استاندارد (شکل
-7الف) میتواند اسفنج چسبان را در محدودهاي گسترده ،اما
با دقت زياد شلیک و پخش کند .اما ،نوع نوکاردکی آن (شکل
-7ب) پوششدهی وسیعتر همراه با سرعت بیشتر را فراهم میکند.
بنابراین ،با تغییر افشانك میتوان برحسب نیاز نوع متفاوتی از
پخش اسفنج چسبان را شاهد بود.
سالح اسفنج چسبان با افشانك استاندارد با هدف شبیهسازی روی
آدمک آزمایش شده است (شکل  .)8هدف از این آزمون ،تعیین
قدرت مانور سالح در مواقع عملیاتی است .نکته شايان توجه در
فرایند بازداری این سالح ،مقدار اتصال اسفنج چسبان میان هدف و
محیط اطرف آن است .به طوری که نبود اتصال میان اسفنج چسبان
پرتاب شده روی هدف و دیوار یا زمین اطراف آن ،موجب توقف
حرکت فرد نمیشود ،بلکه فقط تحرک آن را کاهش میدهد [.]1
نتایج بهدست آمده از آزمایشهای اولیه ،کاربرد اين سالح را برای
بازداری و جلوگیری از حرکت هدف تأیید ميكند .آزمایشهای
الزم در مناطق نظامی هنوز انجام نشده است .این موضوع بهدلیل
پیچیدگی سالح الزم برای این كار است .زیرا در مناطق نظامی بايد
از وسيلهاي با قدرت پخش بسیار زياد و گسترده استفاده شود.

روی زندانیها انجام گرفته است.
موادی مانند رزینهای نفتی و تركيبات هیدروکربنی میتوانند
باعث بروز مشکالتی برای بدن انسان شوند .از سوی دیگر،
گازهای متصاعد شده از پفدهنده پس از تشکیل اسفنج چسبان و
گاز کربن دیاکسید نیز میتوانند به ايجاد نشانههاي خفگی و مرگ
منجر شوند .این موضوعات در ادامه مطلب بررسي شدهاند.
گروه پژوهشي آزمايشگاه ملي  Sandiaتوانست با استفاده از
اطالعات ایمنی مواد تشکیلدهنده اسفنج چسبان ،مقدار سمیت و
خطرهاي احتمالی آن را برای بدن و سالمتی انسان برآورد و ارزیابی
كند .روغنها و رزینهای بهكار رفته در این فرمولبنديها ،که
بيشتر تركيبات نفتی يا هیدروکربنها هستند ،فشار بخار بسیار کمی
دارند .درنتیجه ،خطر بسیار کمی برای بدن انسان ايجاد ميكنند .این
نتيجهگيري بهدلیل موجود نبودن گزارشي در زمينه خطرهاي ناشی
از استنشاق این ترکیبات توسط انسان بهدست آمده است.
باوجود اين براساس گزارشهای موجود ،تماس مکرر این
ترکیبات با پوست ،که موجب سوزشهای خفیف یا التهاب
پوستی میشود ،خطرهايي دربردارد .همچنین بررسیهای بیشتر
نشان میدهد ،یکی از اجزاي فرمولبندي اسفنج چسبان که روغني
سنگین و از تركيبات نفتی است ،ترکیبات مضری دارد .تماسهای
مکرر و طوالنیمدت اين ماده با پوست انسان موجب بیماری
سرطان ميشود .این موضوع به نوبه خود میتواند برای افراد
تولیدکننده سالحهاي یاد شده و شخصی که هدف قرار میگیرد،
بسیار خطرناک باشد.
در مرحله بعدي پژوهش گروه پژوهشي مزبور ،تعدادی از
ترکیبات موجود در فرمولبندي اسفنج چسبان را که احتماال باعث
به خطر انداختن سالمت انسان میشوند ،بهشكل تجربي مطالعه
كردند .این ترکیبات را پفدهنده هالوژندار شده ،کربن دیاکسید،
روغن و رزین نفتی تشكيل ميدهند [.]1
آزمایشهاي انجام شده روی این ترکیبات نشان داد ،ترکیبات
پفدهنده هالوژندار شده و کربن دیاکسید ،اگر در فضایي محدود و
بسته قرارداشته باشند ،بهسادگی و در زمان کوتاهی میتوانند باعث
خفگی شوند .اما با استقرار اسفنج چسبان در شرایط عادی و
در منطقهاي با تهویه مناسب ،افزایش غلظت این ترکیبات به
عوارض خفگی و خطرات ناشی از آن منجر نميشود [ .]1ترکیبات
هالوژندار شده در غلظتهای بسیار زياد میتوانند موجب بروز
حساسیت بافت قلب به اپینفرین و به دنبال آن ایست قلبی شوند.
این موضوع ،بهويژه در محیطهای بسته بسیار خطرناک است که
در آنها غلظت این ماده با تولید اسفنج چسبان افزایش مییابد.
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 با بهكاربردن روغنهای آلی-معدنی ،حذف اسفنج چسبان ازپوست به تالش مکانیکی درخور توجهي ،حدود  ،30 s/in2نیاز
دارد.
شکل  9یکی از آزمونهایی را نمایش میدهد که در آن اسفنج
چسبان روی دست داوطلب قرار داده شده است .پزشک داوطلبان
را  24 hپس از آزمون معاينه كرد .مشاهدات پزشک نشان داد ،همه
مناطق پوستهای آلوده به اسفنج چسبان ،آثار التهاب و سوزش از
خود نشان ندادهاند [.]1
شکل  -9آزمایش اثر اسفنج چسبان روي پوست انسان [.]1
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بنابراین ،اسفنج چسبان در محیطي بسته و فضای محدود بهوسیله
آزمایش اولیه سالح اسفنج چسبان توليد شد .درنهایت ،غلظت
پفدهنده هالوژندار شده موجود در آن محيط را اندازهگیری
كردند .از اين روش مشخص شد ،غلظت اين ماده زياد ،بسیار
خطرناک و نگرانکننده است [.]1
اما همانطور که پيش از این هم اشاره شد ،روغن و رزین استفاده
شده در فرمولبندي اسفنج چسبان دارای فشار بخار بسیار کمي
هستند .درنتیجه ،در کاربردهای اين محصول ،که معموالً در دمای
معمولی است ،خطر و آسیب جانی بر اثر استنشاق ايجاد نشده يا
ن حال ،تماس افراد با
خطر بسیار کمي گزارش شده است .با ای 
اين ترکیبات طی به کارگیری سالح ،باعث سوزشهای سطحی و
التهاب پوست شده و در درازمدت موجب ابتال به سرطان میشود
[ .]1آزمایشگاه  ،Sandiaباتوجه به نتایج بهدست آمده از اين
آزمایشها و کسب مجوز از سازمانهای مربوط ،با هدف آزمودن
اسفنج چسبان روی پوست انسان ،به کارگیری آن را در قالب
آزمایشي در زندان انجام داد .هدف اصلی این آزمایش بدين شرح
بود [:]1
 -1تعیین استحکام چسبندگی اسفنج چسبان به پوست انسان،
 -2يافتن روشهایی براي تمیزکردن اسفنج و حذف آن از پوست
انسان،
 -3تعيين زمان الزم برای حذف اسفنج از پوست انسان و
 -4تعیین اثر مواد بهداشتی بر عملکرد اين اسفنجها که در اختیار
زندانیها قرار داده میشود.
نتایج آزمایشهاي انجام شده روی پوست انسان به ترتيب زیر
است [:]1
 اسفنج چسبان بيدرنگ به پوست میچسبد، روغنهای آلی-معدنی ،پاککنندههاي مناسبی برای ازبینبردناسفنج چسبان از روي پوست هستند و
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نتیجهگیری
اسفنجهای چسبان دستهای از مواد پلیمری هستند که بهدلیل ماهیت
اسفنجی و چسبنده ،دارای کاربردهایی در زمینههای نظامی و
انتظامی هستند .اين مواد براي از حركت بازداشتن هدف ،استتار
مناطق جنگی و کاهش میدان دید جنگافزارها بهكار ميروند .از
ی دیگر ،این سالح را میتوان برای کنترل شورش و اختالل در
سو 
خیابانها ،بهويژه در زندانها ،استفاده کرد .فرمولبندي این اسفنجها
برپایه االستومرهای گرمانرم است .همچنين ،با افزودن رزینهای
چسبنده ،مانند رزین فنولی و تركيبات نفتی میتوان استحکام
چسبندگی زيادي را به آنها بخشید .بهمنظور ایجاد خواص
اسفنجشوندگی در این ترکیبات ،از مواد پفدهنده هالوژندار شده
(کلروفلوئوروکربنها) و گاز کربن دیاکسید استفاده میشود.
بررسی فرمولبندي اسفنج چسبان نشان داد ،افزودن عامل سطحفعال
سیلیکونی و عوامل هستهزا (ذرات سیلیکا) به افزایش پایداری
اسفنج چسبان منجر میشود .پخش اسفنج چسبان و پرتابکردن
آن به سالح شانهای نیاز دارد .تعویض افشانك قرار گرفته در سر
سالح ،میتواند دامنه و دقت پرتاب اسفنج چسبان را تغییر دهد.
همچنین ،از این سالح باید در محیطهای باز و داراي تهویه مناسب
استفاده شود .زيرا ،تشکیل اسفنج چسبان و آزادشدن گازهای ناشی
از ترکیبات پفدهنده و کربن دیاکسید در محيط بسته و بدون
تهويه ،میتواند به خفگی و مرگ منجر شود .بررسیهای پزشکی
نشان میدهد ،ترکیبات و روغنهای نفتی و هیدروکربنی موجود
در فرمولبندي اسفنج چسبان میتوانند در پوست انسان سوزش و
تورم ايجاد كنند .در اثر تماسهای مکرر با این ترکیبات نشانههاي
سرطان در فرد مشاهده میشود .بررسیهای میدانی اسفنج چسبان
باعث معرفي آنها بهعنوان سالحي غیرکشنده شده است تا نیروهای
نظامی و انتظامی از آن استفاده كنند.
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