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arious energetic binder materials are being investigated in an attempt to increase
the energy level of explosives and propellant formulations. The nitrate ester

prepolymer poly(glycidyl nitrate) (PGN) is an energetic prepolymer that is used as a binder
in propellant and explosives formulations. PGN is the most energetic polymer among the
energetic polymers. Three steps in PGN synthesis from glycerol are nitration, cyclization
and polymerization. Glycerol is a by-product of biodiesel industry that needs purification
before any chemical reaction. In this paper various preparation methods of PGN have been
investigated and optimum methods are introduced. The compatibility of PGN with energetic
materials in propellants or explosives is the most important property of PGN in practical
applications. PGN is compatible with energetic plasticizers. Therefore, the maximum
decrease in glass transition temperature (Tg) has been seen by the addition of BuNENA
energetic plasticizer and maximum increase in flow behavior (lowering of viscosity) has
been observed by the addition of DEGDN energetic plasticizer. The cured PGN undergoes
self-decomposition or de-curing (caused by chain scission) at room temperature due to
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the proximity of the terminal hydroxyl groups of the polymer to the nitrate ester groups.
Research works showed that the most effective way of removing the de-curing of PGN
after curing is to modify the end groups of PGN with potassium carbonate. In this paper,
different formulations of PGN-based propellants are studied and their combustion, ballistic
and mechanical properties have been compared with typical propellants. Finally, a PGNbased propellant formulation, mixing and preparation method is introduced.
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E-mail: mdehnavi@ihu.ac.ir
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چکیده

در تالش برای افزایش انرژی فرمولبندیهای پیشرانه و مواد منفجره ،محملهای پرانرژی مختلف
بررسی شدهاند .پیشپلیمر نیترات استری ،پلیگلیسیدیل نیترات ( ،)PGNپیشپلیمر پرانرژی است که
بهعنوان محمل در فرمولبندیهای پیشرانه و مواد منفجره بهکار میرود PGN .پرانرژیترین پلیمر

در بین محملهای پرانرژی است .سه مرحله تهیه  PGNاز گلیسرول ،نیترودارکردن ،حلقهایشدن و
پلیمرشدن هستند .گلیسرول محصول جانبی صنعت زیستدیزل است که پیش از استفاده بهعنوان

الياس رحماني

واکنشگر نیاز به خالصسازی دارد .در این مقاله ،روشهای مختلف تهیه  PGNبررسی و روشهای
بهینه توضیح داده شدهاند .سازگاری  PGNبا مواد پرانرژی در پیشرانهها یا مواد منفجره مهمترین

ویژگی بارز آن در کاربردهای عملی است PGN .با نرمکنندههای پرانرژی سازگار است .از این رو،
بیشترین کاهش دمای انتقال شیشهای ( )Tgبا افزودن نرمکننده پرانرژی  BuNENAو بیشترین افزایش

در رفتار جریان (کاهش گرانروی) با افزودن نرمکننده پرانرژی  DEGDNمشاهده شده استPGN .

پخت شده به خاطر نزدیکی گروههای هیدروکسیل انتهایی پلیمر به گروههای نیترات استر در دمای

محمدعلي دهنوي

واژگان کلیدی
پلیگلیسیدیل نیترات،
پيشرانه،
پیشپلیمر پرانرژی،
تهیه ،PGN
واپخت

محیط متحمل خودتجزیه یا واپخت (بهدلیل شکستگی زنجیر) میشود .کارهای پژوهشی پیشین نشان
داده است که موثرترین راه حذف واپخت  PGNاصالح گروه انتهایی آن با پتاسیم کربنات است .در

این مقاله ،فرمولبندیهای مختلف از پیشرانههای برپایه  PGNبررسی و برتریهای خواص احتراقی،

بالستیکی و مکانیکی آن در مقایسه با پیشرانههای متداول بیان شده است .در نهایت فرمولبندی ،نحوه
اختالط و روش تهیه پیشرانه مطلوب برپایه  PGNارائه شده است.
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مقدمه

O
NHR

O

X

شکل  -1فرمول کلی پلیمرهای اکسیران [.]5
دو دیدگاه برای سنتز پلیمرهای پرانرژی وجود دارد:
 -1پلیمرشدن یک مونومر پرانرژی و
 -2واردکردن گروههای پرانرژی به ساختار یک پلیمر خنثی
(غیرپرانرژی).
دیدگاه اول ،برای سنتز پلیاکستانهای پرانرژی مثل
( )poly(NIMMO) ،poly(BAMOو ( poly(GLYNو دیدگاه
دوم برای سنتز  GAPو پلیبوتادیان اختتام یافته با هیدروکسیل
نیترودارشده ( )NHTPBاستفاده میشود [ .]4نماي کلی از
پلیمرهای اکسیران جایگزین شده با گروههای پرانرژی با فرمول
مولکولی شکل  1نشان داده میشود [ .]5در این شکل X ،میتواند
 NO2یا  N3باشد که بهترتیب ،پلیگلیسیدیل نیترات ( )PGNو پلیمر
گلیسیدیل آزید ( )GAPدو پلیمر اکسیران ارجح هستند [.]5
رزین پلیگلیسیدیل نیترات ()PGN

پلیگلیسیدیل نیترات (پلیگلین) ،اولین پیشپلیمر پرانرژی برای
کاربردهای محملی بود که بررسی شد [ .]2پلیگلین مایع زرد
کمرنگی است که میتواند با ایزوسیاناتها پیوندهای عرضی ایجاد
کند و به ماده الستیکی تبدیل شود .این پلیمر چگالی و انرژی زیاد و
آسیبپذیری کمی در هر دو فرمولبندیهای پیشرانه و مواد
منفجره نشان میدهد [ .]4گلیسیدیل نیترات (گلین) با نیترودارکردن
گلیسیدول تهیه میشود و بهمنظور دستیابی به پیشپلیمری با
گروه هیدروکسیل انتهایی ،پلیمر میشود .اتصال عرضی یورتان
با ایزوسیاناتها به الستیک پخت شده پلیگلین منجر میشود
که همین استفاده از کلمه «پلیگلین» هم برای پیشپلیمر و هم
برای الستیک پخت شده باعث ایجاد کمی سردرگمی میشود
(شکل .]6[ )2
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روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و ...
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شکل  -2مسیر سنتز الستیک پختشده از مونومر گلین [.]6
29
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پلیگلیسیدیل نیترات ( )PGNپیشپلیمری پرانرژی است که
بهعنوان محمل و نرمکننده در فرمولبندی پیشرانهها و مواد
منفجره استفاده میشود PGN .پرانرژیترین پیشپلیمر در بین
پیشپلیمرهای استفاده شده بهعنوان محمل است .سه مرحله
تهیه  PGNاز گلیسرول ،شامل نیترودارکردن ،حلقهایشدن
( )cyclizationو پلیمرشدن هستند .گلیسرول محصول فرعی
صنعت زیستدیزل است که پیش از استفاده بهعنوان واکنشگر،
نیاز به خالصسازی دارد .تهیه  PGNفرایند جایگزینی برای افزایش
ارزش اقتصادی صنعت زیستدیزل است [.]1
با ظهور و بروز خانواده پیشرانههای کامپوزیتی در سال ،1947
پیشپلیمرهای پرانرژی خاتمهیافته با گروه هیدروکسیل بهعنوان
ماده اولیه برای پیشرانهها و مواد منفجره بررسی شدند .در این
دسته ،پلیمرهای مونومر گلیسیدیل نیترات ( GNیا  )GLYNاولین
پلیمرهایی بودند که  Thelenو همکاران در سال  1950در مرکز
جنگافزارهای نیروی دریایی آمریکا بررسی كردند .هرچند که
استفاده از پلیگلین به عنوان محمل پرانرژی به سبب خطرات
شیمیایی در سنتز  ،GNبهمدت  40سال به تأخیر افتاد [.]2
انرژی خروجی هیدروکربنها را میتوان با افزودن گروههای ،N
 NO2 ،NOیا  NO3در مولکول بهبود داد .یکی از این هیدروکربنها
پلیگلیسیدیل نیترات است .با جایگزینی هیدروژن با گروههای
پرانرژی مانند آزیدو ،نیترو ،نیتراتو و نیترامینو در مولکول،
انرژی پیوندی ماده کاهش مییابد و در زمان احتراق این
ترکیبات ،مقدار زیادی انرژی با تشکیل نیتروژن آزاد میشود.
مهمترین هیدروکربنهای توسعه یافته در این زمینه شامل پلیمر
گلیسیدیل آزید ( ،)GAPپلی(-3،3بیس-آزیدومتیل اکستان)
(( ،)poly(BAMOپلیگلیسیدیل نیترات ،پلینیتراتومتیل متیل
اکستان (( )poly(NIMMOو پلیآزیدومتیل متیل اکستان
(( )poly(AMMOهستند [.]3
عبارت پلیمرهای پرانرژی اشاره به وجود گروههای عاملی
پرانرژی ( )explosophureاز قبیل فلوئورو ( ،)Fنیترو (،)- NO2
نیترات ( )- NO3یا آزید ( )- N3در ساختار مولکولی محمل دارد.

OH

O
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جدول  -1چگالی نسبی پلیمرها [.]8
روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و...

چگالی ()g/cm3

پلیمر

اندازهگیری شده

گفته شده در منابع

HTPB R45HT

0/87

0/95

( PolyNIMMO PP670دوعاملی)

1/25

1/26

( PolyNIMMO PP650سهعاملی)

1/21

1/26

PolyGLYN#21

1/41

1/45

XLGAP

1/27

1/30

GAP LMW

1/26

1/30

 GAPشاخهدار

1/24

1/30

روشهای تهیه PGN
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تولید  PGNبهدلیل واکنشگر ارزان استفاده شده در سنتز و طرح
ساده سنتز ،در مقایسه با  ،GAPارزانتر است [ .]7در مطالعه
درباره محملهای پرانرژی  polyNIMMOدوعاملی (،)PP670
 polyNIMMOسهعاملی ( ،)PP650پلیگلین دوعاملی ،پلیمرهای
 GAPدوعاملی( XL GAP ،یک بازه وزن مولکولی استاندارد،
( GAP LMW ،(Mn=2279 g/molنوع دیگر  GAPبا وزن مولکولی
کم  )702 g/molو نوعی  GAPشاخهدار ( ،)4360 g/molچگالی
و وزن مولکولی چند محمل اندازهگیری و مقایسه شدهاند .چگالی
با فراچگالیسنج هلیم ( )Helium ultrapycnometerثبت شده که
نتایج در جدول  1نشان داده شده است.
جالب است که رابطه ساختار-خواص پلیاترها
( polyNIMMOو پلیگلین) نشان میدهد ،پلیگلین نسبت
به  polyNIMMOچگالی بیشتر ( 1/41نسبت به )1/25 g/cm3
همراه با انرژی خروجی زیادتر ( 2661 kJ kg-1در برابر
 )818 kJ kg-1دارد .چگالی و انرژی خروجی زیاد پلیگلین را به
گزینه مطلوبی در سامانههای محملی پرانرژی در مقایسه با  GAPیا
 polyNIMMOتبدیل کرده است [.]8

O

O2NO

OH

NaOH
CH2Cl2

برای تهیه پلیمر ابتدا باید مونومر اولیه تهیه و پلیمر شود .در ادامه
ابتدا روشهای مختلف تهیه مونومر  GNو سپس پلیمرشدن آن به
 PGNارائه شده است.
ش تهیه مونومر  GNعبارتاند از:
بهطور خالصه چند رو 
 -1نیترودارکردن گلیسیدول :این روش شامل تهیه  GNبا
نیترودارکردن گلیسیدول با استفاده از مخلوط نیتروکننده خطرناک
شامل استیک انیدرید و نیتریک اسید  95%است [.]2
 -2استفاده از  :N2O5استفاده از دینیتروژن پنتوکسید ()N2O5
بهعنوان عامل نیتراتدارکننده و ایجاد فرایند ایمنی برای تهیه
محلول مونومر  GNاز گلیسیدول با بازدهی و خلوص زیاد [.]9
 -3روش بدون نیاز به خالصسازی :روش جدیدی برای سنتز
 GNکه توسط  Thiokolارائه شد و به فنون تقطیر و تبخیر پیش
از پلیمرکردن  GNنیازی ندارد (شکل .]2[ )3
در فرایند زیستدیزل ،گلیسرول (گلیسرین) بهعنوان محصول
جانبی با بازده  10%تهیه میشود .گلیسرول ( -3،2،1پروپان تریال)
مایعی گرانرو ،بیبو و بیرنگ با مزهای شیرین است .این ماده با

ONO2

O2NO

HNO3

OH

CH2Cl2

			
دينيتروگليسيرين
			
گليسيديل نيترات
شكل  -3تهيه مونومر  G-Nاز گليسيرين [.]2
30

OH

گليسيرين

HO

مقاالت علمی

O

CH2ONO2

C
H2

C
O
H2
CH2ONO2

(CH2)4

H

O
ONO2

افزودن آرام،
m/2
پیوسته و افزایشی مونومر

شکل  -4نمایی از واکنش پلیمرشدن .]2[ GN
بهعنوان محصوالت جانبی در طول مرحله نیترودارکردن ،میتوانند
وارد مرحله پلیمرشدن  GNشده و بهعنوان ذرات پرانرژی در
کنار  PGNابقا شوند .پلیمرشدن  GNبه  PGNبا روش پلیمرشدن
حلقهگشای کاتیونی در مجاورت کاتالیزگر اسیدی و آغازگر الکلی
چندعاملی (پلیال) حاصل میشود (شکل .]2[ )4
فرایند با سازوکار مونومر فعالشده ( )AMMدر مقایسه با
سازوکار انتهای زنجیر فعال ( )ACEبیشتر تحت کنترل است.
بنابر این AMM ،نسبت به  ACEدر سنتز پلیمرهای پرانرژی برای
کاربردهای محملی سازوکار ارجحی است [.]2
مشابه پلیمرهای آزیدو PGN ،با گروه هیدروکسیل انتهایی ،از
راه واکنش این گروهها با پلیایزوسیاناتهای آروماتیک یا آلیفاتیک
به محمل پلییورتانی پرانرژی تبدیل میشود .با وجود اينPGN ،
پخت شده در دمای محیط بهدليل نزدیکی گروههای هیدروکسیل
انتهایی پلیمر به گروههای نیترات استر متحمل خودتجزیه یا واپخت
( )de-curingبه سبب گسستگی زنجیرها میشوند (شکل .]2[ )5
پخت  PGNبنا به دالیلی که در ادامه آمده دارای مشکالتی بوده و
برای حل آنها راهحلهایی پیشنهاد شده است که خالصهای از
آنها در اینجا ارائه میشود:

مواد شیمیایی بسیاری سازگار بوده و آثار زیستمحیطی منفی تا به
حال از آن گزارش نشده است [ .]10در اینجا مختصری از چند
روش پلیمرشدن  GNبه  PGNارائه شده است.
 -1بازشدن حلقه کاتیونی :پلیمرشدن  GNبه  PGNبا روش
پلیمرشدن حلقهگشاي کاتیونی در مجاورت کاتالیزگر اسیدی و
آغازگر الکلی چندعاملی (پلیال) حاصل میشود (شکل .]2[ )4
 -2سازوکار مونومر فعالشده ( :)AMMسازوکار احتمالی
پلیمرشدن  PGNاست .نام این سازوکار برگرفته از مونومر
پروتوندارشدهای است که پس از هر مرحله انتشار موفقیتآمیز
دوباره تولید میشود [.]11
 -3سازوکار انتهای زنجیر فعال ( :)ACEدر این سازوکار نیز
مونومر پروتوندار شده تولید میشود ،اما شرایط به گونهای است
که این مونومر با مونومر دیگری واکنش میدهد [.]11
بر اساس مطالعات ترمودینامیکی ،پارامترهای موثر بر تبدیل
هر چه بیشتر گلیسرین به  -3،1دینیتروگلیسرین ،نسبت مولی
نیتریک اسید به گلیسرین ،دمای واکنش ،نسبت مولی گلیسرین به
دیکلرومتان و فشار هستند [ .]12در روش تهیه  GNارائه شده
توسط  ،Thiokolنیتروگلیسرین و دینیتروگلیسرین تشکیل شده

ONO2

ONO2
NHR

n

O
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 -1روش  Sandersonو همکاران :تهیه  PGNچندعاملی دارای
عاملیت بیشتر از  3با استفاده از الکل چندعاملی که عاملیت
هیدروکسیل آن حداقل  2بود و پخت آن با دیایزوسیانات
آروماتیک انجام گرفت [.]2
 -2روش  Paulو همکاران :فرایند دومرحلهای بوده که گروههای
انتهایی با حذف نیترات استرهای مجاور و جایگزینی گروههای
نیترات استر با گروههای هیدروکسیل با آبکافت کاتالیزشده با باز،
اصالح میشدند (شکل .]13[ )5
 -3روش  Paraskosو همکاران :روش  Paulو همکاران را بهبود
داده و اصالح گروه انتهایی را در یک مرحله انجام دادند [.]13
 -4روش شستوشو با محلول  :K2CO3چون روش  Paulو
 Paraskosسرعت تولید گاز زیادی نشان داد ،پژوهشگران
این مشکل را نیز با شستوشو با  50% K2CO3و به دنبال
آن شستوشو با  10% K2CO3و  THF/H2Oپیش از پخت با
ایزوسیانات حل کردند [.]6
آزمونهای پیرشدگی نشان داده است ،فن شستوشو با محلول
( KOHشکل  )6که تمام آن در یکمرحله انجام میگیرد ،در
پیشگیری از واپخت پلیمر موفقیتآمیز است [.]13
عامل پخت دیایزوسیانات آروماتیک برای پخت PGN
چندعاملی پایداری زیادی در برابر واپخت ،بهویژه در دماهای زیاد
ایجاد میکند [ .]14پخت  PGNبه عامل پخت ایزوسیاناتی نیز
بستگی دارد .چرا که ماده تشکیل شده با پلیایزوسیانات آلیفاتیک
(مثل  )Desmodur N100خواص مکانیکی خوبی نشان میدهد،
اما از نظر پیرشدگی خوب نیست (با گذشت زمان واپخت رخ
میدهد) .ولی پلیایزوسیانات آروماتیک ،مانند پلیمتیلن پروپیلن
ایزوسیانات ( )PAPIبا  ،PGNپیرشدگی خوبی نشان میدهد .در
32

حالی که از نظر خواص مکانیکی بهدلیل چگالی اتصاالت عرضی
کم آن با مشکل (به دلیل عاملیت کم  PAPIنسبت به )N-100
مواجه میشود [.]15
خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی

پیشپلیمر پلیگلین مایع شفاف و زردرنگی با انرژی و چگالی زیاد و
 Tgکم است .افزون بر این ،حساسیت آن بهقدری کم است که در
مواد منفجره طبقه  1ردهبندی میشود .پلیگلین انرژی محاسبه شده
 2661 kJ/kgرا دارد که از هر دو پیشپلیمر  GAPو PolyNIMMO
بیشتر است (بهترتیب  2500و .]16[ )818 kJ/kg
در مطالعهای ،سازگاری محمل پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات
( )PGNبا چند نرمکننده پرانرژی در پیشرانههای جامد با استفاده
از گرماسنجی تفاضلی پویشی ( ،)DSCرئولوژی و روش نظریه
تابع چگالی ( )DFTبررسی شده است .این پنج نرمکننده پرانرژی
شامل بیس(-2،2دینیترو پروپیل) استال ( ،)BDNPAدینیترودی
آزاآلکانها (-4،2،1 ،)DNDA-57بوتانتریال ترینیترات (،)BTTN
-N،Nبوتیل-2(-N′-نیتروکسی-اتیل) نیترامین ( )BuNENAو
دیاتیلنگلیکول دینیترات ( )DEGDNاست .دمای انتقال شیشهای
( )Tgبا افزودن  20%وزنی از نرمکنندهها و آزمون  DSCتعیین شده
که در شکل  7نمودارهای مربوط به هر یک از آنها مشاهده میشود
[ .]17همچنین ،گرانروی مخلوط محمل با نرمکنندهها مطالعه شده
که در شکل  8اثر افزودن هر یک از این نرمکنندهها به  PGNنشان
داده شده است [.]17
بهعنوان نتیجه ،همانطور که از منحنیهای شکل  8پیداست،
بیشترین کاهش  Tgبه افزودن  )-53/01°C) BuNENAمربوط
است .بیشترین کاهش گرانروی نیز به افزودن  DEGDNمربوط

مقاالت علمی

روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و ...

شکل  -7منحنیهای  DSCدماي کم از  PGNخالص و  PGNمخلوط با نرمکنندههای مختلف [.]17
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

بوده که  Tgمربوط به آن  -45/24°Cاست .افزون بر این ،بیشترین
سازگاری با  PGNنیز در  DEGDNو  BuNENAمشاهده شده
است [.]17
معرفی و تاریخچه پیشرانههای بر پایه PGN

فرمولبندیهای پیشرانههای کامپوزیتی داراي اجزایی از قبیل
اکسنده نمک دینیترامید ،مثل آمونیوم دینیترامید؛ محمل پرانرژی،
نظیر پلیمرهای اکستان و اکسیران جایگزین شده پرانرژی؛ فلز
واکنشگر ،مانند آلومینیم و سایر اجزای متداول پیشرانه از قبیل
عامل پخت و پایدارکننده هستند .فرمولبندیهای پیشرانه مفید با
کمترین دود یا دود کاهشیافته ،ترجیح ًا دارای فلز کمتر یا بدون
فلز هستند [ .]5در جدول  ،2فرمولبندی متداول پیشرانه جامد

شکل  -8آزمون روبش سرعت برش  PGNو  PGNمخلوط با نرم
کنندههای مختلف ( 20درصد وزنی) [.]17
33

مقاالت علمی

جدول  -2اجزا و درصد وزنی یک پیشرانه متداول [.]5
روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و...

مقدار ()%wt

اجزا
محمل پرانرژی

10-35

نمک دینیترامید

50-70

0-25

فلز واکنشگر

2-5

عامل پخت-پایدارکننده

درج شده است.
در جدول  3عملکرد و چگالی پیشرانههای  PGNبرای حاملهای
پرتابه بزرگ با پیشرانههای شاتل فضایی استاندارد متشکل از

محملهای  HTPBمقایسه شده است .همانطور که در جدول  3نشان
داده شده ،ضربه ( )impulseویژه فرمولبندیهای پیشرانه بر پایه
 PGNبا مقدار اکسنده کمتر تقریب ًا مشابه فرمولبندی HTPB/AP/Al
است .مقدار کم اکسنده ،فرمولبندیهای  PGNرا نسبت به
محرکهای خارجی بسیار غیرحساس میکند و به فراوری آن نیز
کمک میکند [.]2
مقایسه دو پیشرانه جامد بر پایه دو پلیمر پرانرژی  PGNو GAP
در ادامه آمده است .در جدول  4ضربه ویژه ،چگالی و چگالی Isp
نظری برای موتور فضایی پیشرانه  PGNبدون نرمکننده و با
محملهای پرانرژی مختلف در فشار  14/7-1000 psiو همچنین
پیشرانه جامد گلیسیدیل آزید پلیمر ( )GAPارائه شده است.

جدول  -3ضربههای ویژه و چگالیهای نظری برای فرمولبندیهای پیشرانه بر پایه  PGNدر مقایسه با

نوع متداول بر پایه .]2[ HTPB

PGN:AN:Al

ویژگیها

()30:50:20

HTPB:AP:Al

()30:48:22

PGN:AN:HMX*:Al

()12:68:20

ضربه ویژه)s( Isp ،

259/6

264/0

265/3

چگالی ()g/cm3

1/74

1/77

1/88

(*)  AN:HMXبرابر 3:1

جدول  -4عملکرد نظری پیشرانههای موتور فضایی  PGNو .]18[ GAP
نوع پیشرانه
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PGN

GAP

مقدار ()%

محمل

AN

40
35
30
25
20
17
15
40
35
30

58
63
68
73
78
81
83
58
63
68

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20

78

2

25
15

(*) در فشار 14/7 -1000 psi

34

73
83

B

2
2

*(Isp)lb.s/lb

چگالی

( )lb/in

( Isp)lb/s.in

228/4
230/6
232/9
234/5
236/3
237/0
236/10
216/6
221/0
225/7

0/0573
0/0580
0/0586
0/0592
0/0599
0/0602
0/0606
0/0554
0/0563
0/0571

13/10
13/37
13/65
13/88
14/15
14/27
14/30
12/00
12/44
12/89

233/6

0/0590

13/78

229/7
236/3

3

0/0580
0/0600

3

13/32
14/18

مقاالت علمی

جدول  -5اجزای یک فرمولبندی پیشرانه جامد برپایه .]5[ PGN
PGN

مقدار

اجزا

()%wt

24/4
13

)30 mm( AL
ADN

59

عامل پخت-پایدارکننده

3/6

محمل در پیشرانه  PGNشامل پیشپلیمر  PGNو عوامل پخت
 )50:50( N-100/HMDIاست .هر فرمولبندی شامل ذرات اکسنده و
 2%وزنی ذرات بور است [.]18
دادهها نشان میدهد ،پیشرانه  PGNدر بازه بارپذیری جامد
 82/83%بهینه میشود .پیشرانههای  PGNتمیز (بدون گاز سمی
مانند کلر) ،ضربه ویژه بیشتری در بارپذیری جامد کمتر تولید کرده و
چگالی  Ispبهتری از پیشرانههای  GAPمتناظر ارائه میکنند [.]18

فرمولبندی و فرایند تولید پیشرانههای برپایه PGN

در مطالعه پیشرانههای جامد بر پایه نمکهای دینیترامید و محمل
پرانرژی ،فرمولبندی پیشرانه کامپوزیتی بر پایه  PGNبا  72%جامد
تهیه شده که اجزای آن در جدول  5بیان شده است [ .]5در این
فرمولبندی ،عامل پخت و پایدارکننده شامل -N 0/4%متیل-
-pنیتروآنیلین ( )MNAبهعنوان NOxزداDesmodur 3/11% ،
 N100عامل پخت پلیایزوسیاناتی تهیه شده از 0/05% ،Mobay
-Nʹ،Nʹ،N،Nتترامتیل-8،1-نفتالندیآمین ،تهیه شده از )Aldrich/
بهعنوان اسیدزدا و ( TPB 0/005%تریفنیل بیسموت) بهعنوان
کاتالیزگر پخت است [.]5
 PGN ،MNAو اسیدزدا در یک ظرف با همزن گرم ()50°C
افزوده میشوند و بهمدت  10 minبا سرعت کم مخلوط میشوند.

کاربردهای مونومر ،پلیمر و پیشرانه برپایه PGN

مونومر گلیسیدیل نیترات نیز میتواند با سایر مونومرها از قبیل
بوتادیان یا کاپروالکتون کوپلیمر شده و بهمنظور کاربردهای محملی
در پیشرانهها استفاده شود [ .]19،20همچنین از پلیگلیسیدیل
نیترات با وزن مولکولی کم یا اولیگومر گلیسیدیل نیترات بهعنوان
نرمکننده در برخی از فرمولبندیهای مربوط به پیشرانهها و مواد
منفجره پالستیکی نیز استفاده میشود [.]21،22
دستهای از موتورهای فضایی تمیز و کارآمد مولد گاز و همچنین

Al

AP
AN
ADN

محمل-عامل پخت
خواص
چگالی ()lb/in3
)s( ΔIsp

چگالی
دمای شعله ()°C
ΔIsp

مقدار  HClخروجی ()%

Ex. 1

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 4

Ex. 5

13/00
0
0
59/00
28/00

5/00
0
0
67/00
28/00

18/00
0
0
54/00
28/00

13/00
14/75
0
44/25
28/00

13/00
0
20/00
39/00
28/00

0/0628
+8/24
+0/14
3263

0/0612
+4/17
-0/58
2997

0/0638
+9/15
+0/50
3410

0/0635
+5/70
+0/19
3272

0/0622
+3/06
-0/35
3100

Ex. 1

0

Ex. 2

0

Ex. 3

0

 ΔIspبا یک فرمولبندی پیشرانه  APکامپوزیتی تولید شده ،مقایسه شده است (.)Al 16 %

Ex. 4

4/49
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جدول  -6محاسبات عملکرد نظری با استفاده از کد گرماشیمیایی ناسا [.]5
اجزا

روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و ...

پیشرانههای جامد حامل پرتابه بزرگ بر پایه محمل پلیگلین،
اکسنده آمونیوم نیترات و مقدار کمی آلومینیم یا بور با عملکرد
بهینه و بارپذیری جامد کم و نیز محمل پلیگلین ،اکسنده آمونیوم
نیترات و سوخت آلومینیم یا منیزیم در منابع گزارش شده است.
این فرمولبندیهای پیشرانههای جامد هیچ گونه  HClیا یون کلرید
در گازهای خروجی تولید نمیکنند و دوستدار محیط زیست به
شمار میآیند .بهطور مشابه ،پیشرانههای جامد با عملکرد زياد و
دارای محمل پلیگلین ،اکسنده آمونیوم پرکلرات و سوخت بریلیم-
بریلیم هیدرید که به وجود نرمکننده نياز ندارد و عملکرد بهینهای را
با بارپذیری جامد کم نشان میدهند ،برای حاملهای پرتابه فضایی
گزارش شدهاند [.]4

Ex. 5

0

35
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جدول  -7پیشرانه  ADNدر مقایسه با پیشرانههای کامپوزیتی متداول طبقه .]5[ 1،3
روش تهیه پلیمر پرانرژی پلیگلیسیدیل نیترات و...

محمل
اکسنده ()%wt
سوخت ()%wt
جامد کل ()%
چگالی ()lb/in3
)s( Isp

(چگالی) )Isp(0/75
دمای شعله ()˚C
( Al2O3خروجی) ،کسر جرمی

PGN

HTPB

PBAN

ADN 59

AP 68.9

AP 70

72
0/06276
293/53
36/81
3262
0/25

88
0/06518
287/23
37/05
3290
0/35

86
0/06408
285/29
36/34
3154
0/30

Al 13
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آلومینیم افزوده شده و با سرعت کم برای  5 minمخلوط میشود.
 ADNدر سه دوره در طول بازه  30 minافزوده میشود .سپس
همه اجزا برای  10 minدیگر در شرایط خأل مخلوط میشوند .در
نهایت ،عامل پخت ایزوسیاناتی و  TPBافزوده شده و اختالط با
سرعت کم برای  10 minدیگر ادامه مییابد .پیشرانه ریختهگری
شده و در دمای  50°Cبهمدت  6روز پخت میشود [.]5
محاسبات عملکرد نظری پنج نمونه مختلف از این پیشرانهها با
درصدهای متفاوت اکسنده با استفاده از کد گرماشیمیایی در جدول
 6ارائه شده است [ .]5کد گرماشیمیایی نوعی کد رایانهای است که
در آن برخی از اطالعات گرماشیمیایی مواد اولیه وارد شده و برخی
دادههای خروجی مثل  Ispحاصل میشود.
دادههای جدول  6نشان میدهد ADN ،را میتوان بهطور کامل
یا تا حدی با  APبهعنوان اکسنده در فرمولبندیهای پیشرانه بدون
فداکردن زیاد عملکرد آن ،حتی در بارپذیری فلز کم ،جایگزین
کرد .اندکی کاهش در چگالی وجود دارد ،اما افزایش درخور
توجه  Ispآن را جبران میکند .بهویژه ،مقدار  HClدر محصوالت
خروجی پیشرانه میتواند محدود یا بهطور اساسی کاهش یابد.
در فرمولبندی با دود کاهش یافته ( ،Al 5% ،)Ex2همانطور که
انتظار میرود ،عملکرد کمتری نسبت به فرمولبندی با فلز زیاد ارائه
میدهد ،اما انرژی این دسته از پیشرانهها بسیار خوب است [.]5
مقایسه تولید انرژی پیشرانه داراي مخلوط  ADNو  PGNبا
پیشرانههای اکسنده با  APدارای جامد زیاد در جدول  7نشان
داده شده است [ .]5آزمونهای ایمنی این پیشرانه مرکب بهدلیل
محمل قطبی ،هیچگونه حساسیت ( ESDتخلیه الکتروستاتیکی)
نشان نمیدهد .حساسیت به ضربه پیشرانه جامد مطابق با طبقهبندي
سازمان ملل از طبقه ( 1،3غیرمنفجره) بود .در حالی که حساسیت
36

Al 19

Al 16

به اصطکاک اندکی بیشتر از نوع پیشرانه جامد طبقه  1،3بود [.]5

نتیجهگیری
به طور کلی ،استفاده از محملهای پرانرژی بهمنظور افزایش کارایی
در پیشرانههای جامد مقول ه اجتنابناپذیری است .برای پلیمرهای
پرانرژی بهمنظور کاربردهای محملی ،مجموعهای از الزامات خاص
از قبیل گرانروی کم ،دمای انتقال شیشهای کم ،سازگاری با اجزای
جامد افزوده شده ،بارپذیری جامد و سطح انرژی خروجی حاصل از
احتراق زیاد ،نیاز است .پیشرانه ایدهآل فقط دارای دو جزء اکسنده و
سوخت است ،اما برای نگهداری این اجزا در کنار یکدیگر باید از یک
ماده پلیمری بهعنوان محمل استفاده کرد .اگر این ماده پلیمری پرانرژی
باشد ،سوختن آن نیز باعث تقویت عملکرد پیشرانه میشود PGN .در
بین پلیمرهای پرانرژی مطرح برای کاربردهای محملی دارای بیشترین
انرژی است .بر اساس منابع ،تاکنون چند نمونه از پیشرانه جامد
بر پایه این پلیمر تهیه و آزمایش شده که نتایج عملکردی و ایمنی
مطلوبی بهدست آمده است .این پلیمر برای کاربرد محملی عاری از
عیب نیست ،اما برای مشکالتی مثل  ،Tgافزودن نرمکننده پرانرژی و
توشو با محلول  K2CO3و  THF/H2Oارائه
بازگشت پخت آن شس 
شده است که بسیار موثر هستند .از مزایای این نوع پیشرانه میتوان
به عملکرد ( )Ispزیاد ،حساسیت کمتر بهدلیل سطح بارپذیری کمتر و
همزمان بدون کاهش عملکرد در مقایسه با پیشرانههای متناظر بر پایه
پلیمر خنثی ،ماده اولیه ارزان و روش تهیه نهچندان پیچیده ،اشاره کرد.
بر اساس مشاهدات انجام گرفته بهنظر میرسد ،برتری پلیگلین در
زمینه پلیمرهای پرانرژی اثبات خواهد شد.
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