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S

tudying the material parameters in relation to the pot life of composite solid propellant
(energetic composite) based on hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) is

important in production of large and medium scale grains. The present article is a review
on extending the pot life of energetic composites based on HTPB using bicurative curing
system of toluene diisocyanate (TDI) and isophorone diisocyanate (IPDI). Moreover, the
effect of dibutyltin dilaurate (DBTDL) and ferric tris(acetyl acetonate) (FeAA), as curing
catalysts, on curing reaction and pot life is studied. The studies showed that pot life extension
of energetic composite is possible by tuning the material parameters such as type of curing
agent, curing catalyst, plasticizer type and microstructure of HTPB. This can be obtained
through primary and binary curatives, tuning the content of curing catalyst and plasticizer
and by high cis- or high trans-HTPBs. Highest viscosity in energetic composite slurries has
been obtained for TDI system and lowest one has been found for IPDI system. Bicurative
curing system has shown a moderate viscosity range. Constant rates of k1 and k2 in both
HTPB-IPDI and HTPB-TDI systems are increased by catalyst content. By increasing the
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vinyl content in HTPB, viscosity is increased. Also, the extension and pot life have been
promoted by cis and trans contents or lowered vinyl content in HTPB microstructure.
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مروری کوتاه بر اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری
پيشرانه جامد كامپوزيتي بر پايه پليبوتاديان با گروه
هيدروکسيل انتهايي
عباس کبريتچي* ،هادي محمد تقينژاد
تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی،
گروه مهندسی شیمی (مركز علم و فناوری موسم) ،كدپستي 1698715461
دريافت ،1396/12/26 :پذيرش1397/4/15 :

مطالعه اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه پليبوتاديان با
هيدروکسيل انتهايي ( )HTPBبراي توليد دانههاي متوسط و بزرگ حائز اهميت است .در این مقاله،

افزايش عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه  ،HTPBاز راه بهکارگيري سامانه پخت دوگانه
متشکل از  TDIو  IPDIمطالعه شدهاست .همچنین ،اثر دو کاتاليزگر پخت دیبوتیلتین دیلورات

عباس كبريتچي

( )DBTDLو فريک تريس استيلاستونات ( )FeAAبر واکنش پخت و میزان عمر کاربری مطالعه
شدهاست .افزايش عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی با استفاده از پارامترهاي مواد نظير نوع
عامل پخت ،کاتاليزگر ،نرمکننده و ريزساختار رزين  HTPBانجامپذير است .اين کار با استفاده از

عوامل پخت يگانه و دوگانه و مقايسه آنها با يکديگر ،همچنين تغيير درصد کاتاليزگر و نرمکننده و

استفاده از  HTPBبا درصد سيس و ترانس زياد انجامپذير است .براي دوغاب کامپوزیتهای

هادي محمد تقينژاد

پرانرژی بيشترين گرانروی براي سامانه  ،TDIكمترين گرانروی براي  IPDIو سامانه عامل پخت

دوگانه داراي گرانروی متعادل و بهينه است .ثابتهاي سرعت  k1و  k2براي هردو سامانه HTPB-

 IPDIو  HTPB-TDIبا افزايش غلظت کاتاليزگر زيادشده و با افزايش محتواي وينيلي در ريزساختار

 ،HTPBگرانروی افزايش مييابد .با ازدياد محتواي سيس و ترانس و کاهش محتواي وينيلي درصد

واژگان کلیدی

ازدياد طول بهبود يافته و عمر کاربری افزايش مييابد.

عامل پخت،
عمر کاربری،
گرانروی،
نرمکننده،
كاتاليزگر
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اثر عوامل پخت بر عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
HTPB

شبکه پلييورتاني از طريق ايجاد اتصاالت عرضي  HTPBبا
ايزوسيانات که تشکيلدهنده شبکه پليمري است ،با بارگذاري
اكسنده و سوخت فلزي و ساير مواد افزودني در سامانه پيونده،
ساختار کامل الزم براي کامپوزیتهای پرانرژی را فراهم ميکند.
توزيع يکنواخت ذرات جامد در دانههاي کامپوزیتهای پرانرژی،
تکرارپذيري خواص مکانيکي را تضمين ميکند .عمر کاربری
طوالني براي سامانه پيونده  HTPBبهمنظور سهولت فرايندپذيري و
توليد دانه بدون نقص ،ضروري است .درک تشکيل شبکه يورتاني،
به دستيابي به عمر کاربری بهينه کمک ميکند [.]1
در مطالعه  ،Sekkarپليمرشدن توده بين  HTPBو
ديايزوسياناتهايي مانند تولوئن ديايزوسيانات ( ،)TDIايزوفنيل
ديايزوسيانات ( )IPDIو هگزامتيلن ديايزوسيانات ()HMDI
با كمك آزمون افزايش گرانروی در طول واکنش پخت انجام
شدهاست .در اين مطالعه ،پارامترهاي سينتيکي تشکيل شبکه يورتان
بر پايه  HTPBو ترکيب ديايزوسياناتهاي مختلف با استفاده از
افزايش گرانروی در طول واکنش پخت ،بررسي ميشود .گرانروی
دوغاب پليمري در حال پخت در مرحله پيشژلشدن ،بهطور
مستقيم بر افزايش زنجير و شاخهدارشدن زنجير اثرگذار است.
بنابراين ،افزايش گرانروی ارتباط زيادي به سينتيک تشکيل شبکه
در مرحله پيشژل شدن دارد [.]4
در طول فرايند پخت دو عامل در افزايش گرانروی نقش دارند:
 -1افزايش وزن مولکولي در نتيجه افزايش رشد زنجير پليمر و
 -2شاخهدارشدن بهدليل وجود گروه عاملي بهدليل تريال زياد.
59
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کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه پليبوتاديان با هيدروكسل انتهايي
( )HTPBشامل سامانه پيونده پليمري ،مواد افزودني ،پودر
آلومینیم ( )Alبهعنوان سوخت فلزي و پودر آمونیوم پرکلرات
( )APبهعنوان اکسنده بهطور گسترده بهکار ميروند [ .]1فرايند
اختالط کامپوزیتهای پرانرژی در دو مرحله انجام ميشود .در
فاز پيشاختالط تمام مواد تشکيلدهنده بهجز عامل پخت در
زمان مشخص مخلوط ميشوند .در مرحله دوم که مرحله پاياني
است ،عامل پخت اضافه ميشود .از آنجا که واکنش پخت پس
از اضافهکردن عامل پخت به دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی آغاز
ميشود ،زمان بهينه فرايند ريختهگري پس از افزودن عامل پخت
محدود ميشود [ .]2دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه HTPB
بايد در پايان اختالط گرانروی مناسبي داشته باشد تا ريختهگري
بهآساني انجام گيرد .بهعبارت ديگر ،مدت زمان ريختهگري
کامپوزیتهای پرانرژی پس از اضافهکردن عامل پخت را عمر
کاربری گويند [ .]1عمرکاربری طوالني براي سامانه پيونده HTPB
بهمنظور سهولت فرايندپذيري و توليد دانه بدون نقص ضروري
است .شبکه پلييورتاني از راه واکنش اتصاالت عرضي HTPB
با ايزوسيانات که تشکيلدهنده شبکه پليمري است ،با بارگذاري
اكسنده ،سوخت فلزي و ساير مواد افزودني در سامانه پيونده،
ساختار کامل الزم براي کامپوزیتهای پرانرژی را فراهم ميکند
[.]3
از اهداف اين مطالعه ،بررسي پارامترهاي سينتيکي تشکيل
شبکه يورتان بر پايه  HTPBو ترکيب ديايزوسياناتهاي مختلف
با استفاده از آزمون افزايش گرانروی ( )viscosity build-upدر
طول واکنش پخت است Sekkar .و همکاران ،براي افزايش عمر
کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه  ،HTPBاز سامانه پخت
دوگانه متشکل از تولوئن ديايزوسيانات ( )TDIو ايزوفورون
ديايزوسيانات ( )IPDIاستفاده كردند .مشخصههاي عمر کاربری
با بررسي سينتيك پخت سامانه پيونده دوگانه  HTPBارزيابي شد.
سينتيک پخت دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی با آزمون افزايش
گرانروی در حين واکنش پخت و تخمين ثابتهاي سرعت براي
افزايش گرانروی مطالعه ميشود .بنابر اين ،سامانه پخت دوگانه
متشکل از دو عامل پخت با واکنشپذيريهاي زياد و اندك ،براي
غلبه بر مشکل كمبودن عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
 TDIاستفاده ميشود .سامانه پخت دوگانه  TDI:IPDIبا نسبت
 30:70بهطور جداگانه به دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی اضافه
ميشود [.]4

افزون بر اين Korah Bina ،و همکاران اثر دو کاتاليزگر پخت
 DBTDLو فريک  تريساستيلاستونات ( )FeAAرا در واکنش
پخت مطالعه كردند .واکنش پخت در مجاورت کاتاليزگر FeAA
بهصورت هگزامتيلن ديايزوسيانات ( IPDI>TDI= (HMDIاست.
براي  DBTDLبهصورت  TDI>HMDI>IPDIبوده که با نتايج
گرماسنجي پويشي تفاضلي ( )DSCمنطبق است [ .]5همچنين،
نرمکننده  DOAموجب افزايش جريانپذيري و انعطافپذيري،
کنترل و تعادل وزن مولکولي و کاهش دماي انتقال شيشهاي ()Tg
دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی ميشود .در اين مطالعه ،اثر 4
پارامتر عامل پخت ،کاتاليزگر ،نرمکننده و ريزساختار  HTPBبر
عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی برپايه  HTPBبررسي ميشود
[.]6،7
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وجود دو ثابت سرعت متفاوت در يک واکنش ،موجب جدايش و
شکست در نمودار ميشود .در نتيجه ،واکنش ميتواند طي دو
مرحله انجام شود .جدايش در نمودار ميتواند به دو دليل ايجاد
شود:
 -1تفاوت در واکنشپذيري گروه عاملي (کنترل فرايند سينتيكي) و
 -2افزايش متوسط گرانروی که باعث تأخير در سرعت واکنش
با توجه به کاهش آزادي در تحرک زنجير ميشود (کنترل فرايند
نفوذ) [.]1،4
بهدليل اينکه  HMDIدو ايزوسيانات با واکنشپذيري يکسان دارد،
جدايش و شکست در نمودار گرانروی ايجاد نميشود .اما در TDIو
 ،IPDIبهدليل ايزومريهاي مختلف در  TDIو وجود  NCOاوليه و
ثانويه در  ،IPDIجدايش در نمودار ديده ميشود [.]4
در عامل پخت  TDIبهدليل ازدحام فضايي گروه متيل
واکنشپذيري  o-NCOاز  p-NCOکمتر است .هردو گروه ارتو و
پارا بهوسيله نقش خروج الکترون مزومري فعال هستند .بنابراين،
کاهش گروه  p-NCOدر فاز اوليه واکنش پخت ممکن است افزون
بر ممانعت فضايي ،بيشتر باعث غيرفعالکردن گروه  o-NCOآن
شود .فرض بر اين است ،در ابتدا وقتي  p-NCOواکنش ميدهد،
 o-NCOوارد واکنش نميشود .اما فرضيه دقيقتر اين است که به
هر دو ايزوسيانات بهطور رقابتي نگاه شود .نقش واکنش آهستهتر
روي سرعت کلي ممکن است به تفاوت ثابتهاي سرعت در
واکنش و نسبت جمعيتي آنها بستگي داشته باشد .هرچه تفاوت
بين سرعت دو نوع ايزوسيانات کمتر باشد ،در مرحله دوم واکنش
تأثير مناسبتري دارد [.]1،4
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افزايش عمر کاربری دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی با عامل پخت
يگانه و دوگانه

 Sekkarو همکاران تالش كردند تا براي افزايش عمر کاربری
کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه  ،HTPBسامانه پخت دوگانه متشکل
از  TDIو  IPDIرا بهکارگيرند .مشخصههاي عمر کاربری با بررسي
سينتيک پخت براي سامانه پيونده دوگانه  HTPBارزيابي شدهاست.
سينتيک پخت دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی با استفاده از آزمون
افزايش گرانروی حين واکنش پخت و تخمين ثابتهاي سرعت
براي افزايش گرانروی مطالعه شد [.]8
بهطور کلي ،عمر کاربری دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
 HTPBکه با  TDIپخت ميشود ،حدود  4 hتا  5 hبوده که براي
توليد دانه کوچک و متوسط مناسب است .اما زماني که دانه با اندازه
بزرگ الزم باشد ،افزايش عمر کاربری اهميت مييابد .سريعترين
60

راهحل را ميتوان استفاده از عوامل پخت با واکنشپذيري كم مانند
 IPDIدانست .در صورت عدم وجود کاتاليزگري مثل ديبوتيلتين
ديلورات ( ،)DBTDLواکنش ميان  HTPBو  IPDIآهسته
است .اگر افزايش گرانروی بسيار اندك باشد ،ممکن است باعث
کلوخهشدن و توزيع غيريکنواخت ذرات اكسنده در سراسر دانه
شود .بهکارگيري سامانه پخت دوگانه متشکل از  TDIو  IPDIدر
حل اين مشکل موثر است .در نتيجه يکي از متنوعترين روشها
براي افزايش عمر کاربری دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی ،استفاده
از عامل پخت با واکنشپذيري كمتر مانند  IPDIبهجاي  TDIاست.
بهطور کلي ،عمر کاربری براي دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی بر
پايه  HTPBبا عامل پخت  TDIحدود  4 hتا  5 hو براي  IPDIدر
همان حالت 12 h ،تا  16 hاست .بهدليل آهستهبودن واکنش بين
 HTPBو  IPDIدر طول واکنش پخت ،اين موضوع ممکن است،
موجب گرانش و جاذبه ميان ذرات اكسنده و توزيع غيريکنواخت
آنها در سراسر دانه کامپوزیتهای پرانرژی شود .با اضافهکردن
 IPDIدر سامانه پيونده عامل پخت دوگانه فرايند پخت در مرحله
پيشژل شدن آهسته ميشود .افزون بر اين ،افزايش گرانروی در دو
مرحله رخ ميدهد كه مرحله اول سريعتر و مرحله دوم آهستهتر
است [.]8،9
نمودار افزايش گرانروی براي سامانه  HTPB-TDI-IPDIبا
نسبتهاي مختلف در شکل  1آورده شده است .با توجه به نمودار
با افزايش جزء  ،IPDIافزايش گرانروی کاهش مييابد [.]4
دادهها نشان ميدهند ،ترکيبات بر پايه عامل پخت دوگانه ،عمر
کاربری  7-8 hدارند IPDI .بهدليل واکنشپذيري و سميت کمتر و
عمر کاربری طوالنيتر به  TDIترجيح داده ميشود .بنابر اين ،روند
جايگزيني  TDIبا ساير عوامل پخت در کامپوزیتهای پرانرژی

شکل  -1نمودار افزايش گرانروی در برابر زمان براي سامانه
 HTPB-TDI-IPDIدر دماي .]4[ 30°C
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جدول  - 1جزئيات انواع فرمولبنديها با عوامل پخت مختلف [.]11
HTPB

 + DOAساير
AP

( Alبسيار ريز)
عامل پخت
مس کروميت و آهن اکسيد

 TDI: IPDI 1با نسبت 70:30

11/9
4/17
80/25
2/38
0/85
0/45

11/9
4/17
80/02
2/38
1/08
0/45

در حال افزايش است .دماي پخت  TDIبهدليل واکنشپذيري زياد
نسبت به  ،IPDIكمتر است .بنابراين ،سامانه پخت دوگانه متشکل
از دو عامل پخت با واکنشپذيريهاي زياد و كم براي غلبه بر
مشکل كمبودن عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه TDI

براي ريختهگري تحت فشار دوغاب مناسب است .وجود
مانند نرمکننده عمل ميکند و براي پخت به دماي زياد نياز دارد.
کاهش مقدار  )30%( TDIدماي واکنش پخت را بيشتر کاهش
ميدهد و موجب کاهش در گرانروی دوغاب ميشود .براساس
IPDI

اين نتايج ،سامانه پخت دوگانه با محتواي  TDI 70%و 30%
براي بيشتر آزمايشها انتخاب ميشود .با توجه به جدول  2بيشترين
گرانروی براي سامانه  ،TDIكمترين گرانروی براي  IPDIو سامانه
عامل پخت دوگانه داراي گرانروی متعادل و بهينه است [.]11
مقادير گرانروی پايان اختالط ( )EOMبراي عامل پخت  TDIدر
دوغاب در حال تخليه 18240 Poise ،و براي عامل پخت IPDI
در همان حالت  6560 Poiseاست .مقدار گرانروی پايان اختالط
براي سامانه پخت دوگانه  13280 Poiseاست .همچنين افزايش
گرانروی در دماي ثابت ،بهعنوان مثال در  40°Cبراي  4 hارزيابي
شد .دادهها نشان ميدهند ،تغيير در مقادير گرانروی براي سامانه
 IPDIقابل چشمپوشي است .در حالي که براي سامانه  TDIافزايش
گرانروی پس از  4 hبه  22400 Poiseميرسد .افزايش گرانروی
براي عامل پخت دوگانه تقريبا ناچيز است .بهعنوان مثال ،در 4 h
به  14080 Poiseميرسد .چگونگي ساختار شيميايي عامل پخت،
تعيينکننده سرعت واکنش آن با  HTPBاست .با توجه به ساختار
IPDI

جدول  -2افزايش گرانروی براي انواع فرمولبنديها بر اساس عوامل پخت ،در زمانهاي مختلف [.]11
گرانروی )(Poise

پايان اختالط در 37 °C
در  40 °Cپس از 1 h
در  40 °Cپس از 2 h
در  40 °Cپس از 3 h
در  40 °Cپس از 4 h

 TDI: IPDI 1با نسبت 70:30

ترکيب  Iبرپايه
18240
18880
19840
20320
22400

TDI

ترکيب  IIبرپايه
6560
6880
6880
7200
7380

IPDI

سامانه پخت دوگانه

1

13280
13600
13920
13920
14080
61
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استفاده ميشود .سامانه پخت دوگانه  TDIو  IPDIبا نسبت 70:30
بهطور جداگانه به دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی اضافه ميشود.
براي افزودن عامل پخت دوگانه به دوغاب ،ابتدا  IPDIو بهدنبال
آن  TDIاضافه ميشود .در جدول  1از سه فرمولبندي با عاملهاي
پخت متفاوت استفاده شده است [.]10،11
اين ترکيبات از نظر افزايش گرانروی و مقدار عمر کاربری
اندازهگيري ميشوند .دادههاي افزايش گرانروی بهوسيله HTPBو
 ،DOAبا عامل پخت  TDIو  IPDIو مخلوطي از هر دو عامل
پخت در دماي  40°Cدر جدول  2آورده شده است .با توجه به
اين جدول سرعت افزايش گرانروی براي  HTPB-TDIسريعتر از
 HTPB-IPDIاست .در حالي که براي سامانه پخت دوگانه ،سرعت
افزايش گرانروی شايان توجه و بهينه است .با توجه به جدول ،2
سامانه پخت دوگانه با محتواي  TDI 70%و  IPDI 30%خواص
مناسب و گرانروی بهينهاي را نشان ميدهد [.]11،12
افزون بر اين ،افزايش گرانروی در محدوده14000-18000 Poise

11/9
4/17
80/18
2/38
0/92
0/45

مروری کوتاه بر اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری ...

درصد اجزا

ترکيب  Iبرپايه

TDI

ترکيب  IIبرپايه

IPDI

سامانه پخت دوگانه

1

مقاالت علمی

مروری کوتاه بر اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری ...

جدول  - 3انواع فرمولبندي کامپوزیتهای پرانرژی با محتواي بار
جامد متفاوت [.]13
نام ترکيب
1
2
3
4
5
6

Al

AP

)(wt%

)(wt%

13/5
3/5
16/9
8/5
8
9

72/5
72/5
72/5
72/5
68
77

بار جامد
)(wt%
86
76
89/4
81
76
86

شيميايي ،واکنشپذيري  TDIبا  OHرزين بسيار سريع است كه
علت آن وجود رزونانس در حلقه بنزن است .در حالي که براي
 IPDIبهدليل وجود ايزوسياناتهاي اوليه و ثانويه متصل به حلقه
آليفاتيک واکنش بسيار آهسته انجام ميشود .واکنشپذيري IPDI
در اثر ممانعت فضايي گروه متيل موجود در حلقه کاهش مييابد.
اين خاصيت در  ،IPDIعمر کاربری طوالنيتري را براي دوغاب
کامپوزیتهای پرانرژی فراهم ميکند که در فرايند ريختهگري مفيد
است [.]11
رفتار سه عامل پخت ديمريل ديايزوسيانات ( TDI ،(DDIو IPDI
در بارپذيري جامد مختلف

دانشمندان سه نوع مختلف از عوامل پخت همراه با تاثير آنها بر
گرانروی و عمر کاربری را بررسي كردهاند .در بخش آزمايشگاهي
از دو اندازه  APدرشت  200 µmو ريز  5 µmبا نسبت 70:30

شکل  - 3وابستگي مقادير گرانروی به زمان در کامپوزیتهای
پرانرژی بر پايه .]13[ HTPB-IPDI
بهعنوان اكسنده ،پودر  Alبا دو اندازه  15و  30 µmبا نسبت
 50:50بهعنوان سوخت فلزي و از عوامل پخت  DDI ،TDIو
 IPDIاستفاده شده است .فرمولبنديهاي کامپوزیتهای پرانرژی
در دماي  70°Cبهمدت  120 hپخت ميشوند .بسياري از اجزاي
مختلف فرمولبندي در کامپوزيتهای پرانرژی مرکب ()CRP
بر خواص کامپوزیتهای پرانرژی موثر هستند .براي اندازهگيري
کامپوزیتهای پرانرژی پختنشده ،از گرانرويسنج بروکفيلد
( )HBTبا چرخش تيغه  5 min-1و دماي  50°Cاستفاده ميشود.
ترکيبات دادهشده در جدول  3با هر يک از عوامل پخت مشخص
ريختهگري و پخت ميشوند [.]13
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شکل  -2وابستگي مقادير گرانروی به زمان در کامپوزیتهای
پرانرژی بر پايه .]13[ HTPB-DDI
62

شکل  -4وابستگي مقادير گرانروی به زمان در کامپوزیتهای
پرانرژی بر پايه .]13[ HTPB-TDI

مقاالت علمی
مقايسه افزايش گرانروی براي عوامل پخت  DDI ،IPDIو TDI

ترکيبات با  89%بار جامد که تا حد زيادي در اين باره متفاوت
هستند و گرانروي آنها تا  4000 Pa.sميرسد [.]13
نمودار تغييرات گرانروی در برابر زمان تفاوتهاي درخور
توجهي را براي هر سه نوع عامل پخت نشان ميدهد .اين مقادير
از ابتدا تا پايان دوره اندازهگيري براي کامپوزیتهای پرانرژی DDI
حدود  7برابر افزايش يافت و براي  IPDIو  TDIبهترتيب  2و
 3برابر بود .مقادير گرانروی براي کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
 DDI ،IPDIو  TDIدر  60 minپس از اضافهکردن عامل پخت در
شکل  5نشان داده شده است [.]13
مشاهده ميشود ،کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه  DDIبا  81%بار

اثر کاتاليزگر بر عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
HTPB

تشکيل شبکه پلييورتان در واکنش پخت  HTPBبا سه ايزوسيانات
 TDI ،IPDIو  HMDIبا استفاده از گرماسنج پويشي تفاضلي()DSC
بررسي شدهاست Bina .و همکاران اثر دو کاتاليزگر پخت

شکل  -6نمودار  IRتشکيل شبکه يورتان در بود و نبود کاتاليزگر
[.]5
63
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شکل  - 5مقايسه مقادير گرانروی دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی
با انواع عامل پخت پس از ( 60 minاعداد شكل نمايانگر
فرمولبنديهاي جدول  3ميباشد [.]13

مروری کوتاه بر اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری ...

نمودار گرانروی براي ترکيبات جدول  3در شکلهاي  2-4آورده
شده است .مقادير گرانروی اوليه براي ترکيب  3بر پايه عامل پخت
( DDIشکل  )2حتي بيش از مقادير گرانروی ساير ترکيبات در
پايان اندازهگيري است (.]13[ )2500 Pa.s
در شکل  3ترکيبات بر پايه  IPDIبهطور درخور توجهي گرانروی
كمتري نشان ميدهند (در  90 minتا  .)500 Pa.sتنها استثنا
ترکيب  3است که مقدار تغييرات آن از  900 Pa.sبه 1400 Pa.s
ميرسد ،اما براي ريختهگري بهخوبي باقي ميماند [.]13
مقادير گرانروی کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه عامل پخت TDI
(شکل  )4بين مقادير دو نوع عامل پخت  IPDIو  DDIاست .اين
موضوع بهويژه زماني که محتواي فاز جامد از  76%به  89%افزايش
مييابد ،شايان توجه است .مقادير اوليه گرانروی تا 500 Pa.sاست و
پس از گذشت زمان به بيش از  1500 Pa.sافزايش نمييابد ،بهجز

جامد در ترکيب  4انحراف درخور توجهي نسبت به مقادير
گرانروی همان کامپوزیتهای پرانرژی با عامل پخت  IPDIو TDI
ندارند .با اين حال ،با افزودن اجزاي بار جامد تا  89%گرانروی
ترکيب  DDIحدود  4تا  5برابر نسبت به ترکيبهاي حاوي IPDI
و  TDIافزايش مييابد .اين بدان معني است که در غلظت زياد
اجزاي جامد و زنجير آليفاتيک  طوالني  DDIنميتواند ارتباط
رضايتبخشي با ذرات جامد ايجاد کند ،بهطوري که جريانپذيري
در آن دشوار ميشود [.]13
در فرمولبنديهاي ( 1-4جدول  ،)3محتواي  APثابت و
محتواي  Alمختلف است .براي ترکيب  1افزايش گرانروی همواره
بهدليل درصد بيشتر  Alبراي همان مقدار محتواي جامد در شکل 5
ديده ميشود .مقادير  Alبيشتر در همان بار جامد ،ترکيب موفقتري
براي مقدار گرانروی مناسب ميدهد .بنابراين ،سطح گرانروی
براي ترکيب  6بهدليل کمتربودن محتواي  ،)9%( Alاز ترکيب 1
داراي  13%محتواي  Alبيشتر است .با توجه به اين که چگالي Al
نسبت به  APبيشتر است و باعث کاهش حجم مشارکت و کاهش
درگيرشدن سامانه پيونده ميشود ،در نتيجه گرانروی ترکيب كاهش
مييابد .در بار جامد كم ( )76%براي ترکيب  2و  ،5کامپوزیتهای
پرانرژی بر پايه  TDIدوره پخت طوالني را با گرانروی کم طي
ميکنند [.]13

مقاالت علمی
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شکل  - 7نمودار افزايش گرانروی انواع سامانههاي عامل پخت در
مجاورت کاتاليزگر .]5[ FeAA

شکل  - 8نمودار افزايش گرانروی انواع سامانههاي عامل پخت در
مجاورت کاتاليزگر .]5[ DBTDL

 DBTDLو فريک  تريس استيلاستونات ( )FeAAرا در واکنش
پخت مطالعه كردهاند .ثابتهاي سرعت افزايش گرانروی اين سامانه
در دماي ثابت با نتايج  DSCمقايسه شده است [ .]5،14شکل 6
طيف  IRرا براي  HTPBو تشکيل يورتان ،پس از گرمادادن سل در
 ،DSCبا و بدون کاتاليزگر  FeAAنشان ميدهد .جذب 2258 cm-1
از ويژگيهاي ايزوسيانات در نمونه است که نشانگر انجام واکنش
پخت ناقص است .بهمنظور اتمام پخت ،از کاتاليزگر پخت استفاده
ميشود .طيف  IRنمونه پختشده در مجاورت کاتاليزگرهاي
 DBTDLو  ،FeAAعدم جذب ايزوسيانات و تبديل کامل گروه
هيدروکسيل را به يورتان نشان ميدهد .هر دو کاتاليزگر دماي
واکنش پخت را کاهش ميدهند [.]5
مقدار کاهش دماي واکنش پخت براي ايزوسياناتهاي آليفاتيک 
 IPDIو  HMDIبيش از ايزوسيانات آروماتيک   TDIاست .بين
دو کاتاليزگر FeAA ،باعث کاهش بيشتر در دماي واکنش ،فاصله
دمايي و افزايش بيشتر در مقادير آنتالپي نسبت به  DBTDLميشود.
سرعت واکنش پخت  HTPBبهصورت  IPDI>HMDIاست .ثابت
سرعت واکنش پخت  HTPBبا کاتاليزگر  FeAAبيش از کاتاليزگر
 DBTDLاست .واکنشپذيري در مجاورت  FeAAبهصورت
 IPDI>HMDIو براي کاتاليزگر  DBTDLبهصورت HMDI>IPDI
است .شکلهاي  7و  8الگوي افزايش گرانروی را با و بدون
کاتاليزگرهاي  DBTDLو  FeAAنشان ميدهند .در مجاورت
کاتاليزگر  FeAAواکنش پخت بهصورت IPDI>TDI=HMDI
است .در حالي که براي  DBTDLبهصورت TDI>HMDI>IPDI

بوده که با نتايج تجزيه  DSCمنطبق است [.]5،15
ثابتهاي سرعت  k1/k2با افزايش غلظت کاتاليزگر افزايش
مييابد .از گرانرويسنج بروکفيلد براي اندازهگيري گرانروی در
طول واکنش پخت استفاده ميشود .پيشپليمر و ديايزوسيانات
با نسبت  NCO/OHثابت و مقادير مختلف  DBTDLمخلوط
ميشوند [.]1
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اثر کاتاليزگر بر ثابتهاي سرعت  k1و k2

از جدول  4ميتوان دريافت ،ثابتهاي سرعت  k1و  k2براي هردو
سامانه  HTPB-IPDIو  HTPB-TDIبا افزايش غلظت کاتاليزگر
 ،DBTDLنسبت  rثابت و دماي  25°Cافزايش مييابد .با افزايش
غلظت کاتاليزگر نسبت  k1/k2براي سامانه  HTPB-IPDIافزايش
مييابد ،اما براي سامانه  HTPB-TDIتغيير چنداني نميکند [.]1
با افزايش غلظت کاتاليزگر از  0/0215به  0/0645ميزان واکنش
در نقطه جدايش از  0/24به  0/42افزايش مييابد .اين اتفاق
نشان ميدهد ،جدايش در نمودار ،بهطور عمده بهعلت مالحظات
سينتيکي است .استفاده از کاتاليزگر و افزايش دماي واکنش ،تفاوت
ثابتهاي سرعت در دو واکنش را محدودتر ميکند .همچنين،
افزايش غلظت کاتاليزگر تفاوت در واکنشپذيري ميان دو گروه
ايزوسياناتي را محدود و باريک ميکند و نقطه جدايش  xiرا به
مناطق باالتر ميبرد [.]1
با افزايش محتواي  DBTDLطيف وسيعي از واکنشهاي
محافظتشده در مرحله  IIکاهش مييابند ،زيرا نقطه شکست

مقاالت علمی

جدول  -4اثر کاتاليزگر  DBTDLبر پارامترهاي رئوسينتيکي [.]4

HTPBIPDI

–HTPB
TDI

()gDBTDL/100 gHTPB

)(min-1

)(min-1

0/0215
0/0322
0/043
0/0538
0/0645
0/0108
0/0215
0/0322
0/0645

0/84
1/06
1/45
1/71
2/07
1/28
1/74
2/14
4/33

0/48
0/61
0/74
0/86
1/08
0/72
1/01
1/28
2/54

مقدار کاتاليزگر

DBTDL

در واکنش به حوزه باالتر منتقل ميشود .اين بدان معناست که با

194/4
234/9
287/1
342/7
403/4
277/3
287/1
299/6
-

121/1
112/8
96/9
92/2
84/5
111/5
81
68
-

0/243
0/304
0/348
0/404
0/415
0/34
0/348
0/358
-

در مرحله دوم با افزايش غلظت کاتاليزگر  DBTDLکاهش يابد.
شايان توجه است ،شاخهدارشدن زنجير در افزايش گرانروی وقتي
با همان مقدار سهم بهوسيله افزايش زنجير مقايسه ميشود بيشتر
مورد توجه قرار ميگيرد .براي TDIنسبت ميان ثابت سرعت k1/k2
با افزايش محتواي کاتاليزگر  DBTDLتقريبا بدون تغيير باقي
ميماند .اين موضوع نشان ميدهد هر دو مرحله بهطور مساوي با
كمك کاتاليزگر شتاب ميگيرند .مقادير  xiو  hiو  k1/k2با افزايش
محتواي کاتاليزگر  DBTDLبهميزان در خور توجهي تغيير نميکند،
در حالي که  tiتفاوت قابل مالحظهاي را نشان ميدهد .نسبت گروه
 p-NCOبه  o-NCOدر ( TDIمخلوط  80:20ايزومر )2،4 :2،6
 1:2است .بنابراين بخش  )33%( p-NCOرقابت خوبي با ميزان
واکنش در نقطه شکست دارد .اين موضوع نشان ميدهد ،بخش
 o-NCOاحتماال پس از مصرف کامل  p-NCOدر واکنش شرکت
ميکند [.]4
اثر نرمکننده بر عمر کاربری کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه
HTPB

 Jawalkarو همکاران ،فرمولبنديهاي مختلف کامپوزیتهای
پرانرژی را با استفاده از  AP ،Al ،HTPBو تغيير درصد نرمکننده و
افزودن TDIدر دماهاي متفاوت آماده و از نظر خواص مکانيکي و
افزايش گرانروی ارزيابي كردهاند .با توجه به دادهها ،با کاهش
محتواي نرمکننده گرانروی پايان اختالط ،استحکام کششي و مدول
افزايش درخور توجهي مييابند ،در حالي که ازدياد طول بهشدت
کاهش مييابد .دادههاي مربوط به حساسيت کامپوزیتهای
پرانرژی نشان ميدهند ،با کاهش درصد نرمکننده حساسيت افزايش
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افزايش غلظت کاتاليزگر تعدادي از شاخهها در مرحله  IIکاهش
مييابند .بنابراين ،سهم شاخهايشدن درافزايش گرانروی در مرحله
 IIبا افزايش غلظت کاتاليزگر کاهش مييابد .اين امر باعث کاهش
جزئي در مقدار  k2ميشود .ازاينرو ميتوان دريافت ،با افزايش
محتواي کاتاليزگر سرعت هر دو مرحله  Iو  IIافزايش يافته و
واکنشپذيري  NCOکاهش مييابد و موجب کاهش شاخهايشدن
زنجير در مرحله  IIميشود [.]1
در غلظتهاي مختلف کاتاليزگر  DBTDLثابت سرعت براي
 TDIبيشتر از  IPDIاست .افزايش در محتواي کاتاليزگر DBTDL
ثابت سرعت را براي هر دو مرحله افزايش ميدهد .براي IPDI
ضريب ثابت سرعت براي دو مرحله  k1/k2بهطور گسترده با
محتواي کاتاليزگر افزايش مييابد .روند مختلف در سينتيك افزايش
گرانروی نشان ميدهد شاخهها نقش محوري را در سينتيک افزايش
گرانروی بازي ميکنند .در حالي که در نقطه انحراف  tiکه زمان
رسيدن به نقطه شکست است ،با محتواي کاتاليزگر کاهش مييابند.
هردو مقدار واکنش در نقطه انحراف  xiو گرانروی در نقطه انحراف
 hiافزايش مييابد .اين موضوع تاييد ميکند جدايي نمودار بهدليل
سازوكار کنترل فرايند انتشار نيست ،که اگر اين چنين بود  xiو hi
براي محتواي کاتاليزگر در همه موارد بايد يکسان بهدست ميآمد
[.]1،4
استفاده از کاتاليزگر  DBTDLميتواند تفاوت ثابت سرعت
دو مرحله را کاهش دهد .بنابراين سهم شاخهدار شدن زنجير در
افزايش گرانروی ممکن است با نقش کاتاليزگر هماهنگ نباشد .از
اين رو انتظار ميرود سهم شاخهدارشدن زنجير در افزايش گرانروی
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جدول  -5انواع فرمولبندي كامپوزيتهاي پرانرژي با مقادير
مختلف نرمکننده [.]6
مقدار اجزا ()%

تركيب

I
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مييابد [.]6
نرمکنندهها موجب افزايش جريانپذيري و انعطافپذيري ،کنترل و
تعادل وزن مولکولي و کاهش دماي انتقال شيشهاي ( )Tgدوغاب
کامپوزیتهای پرانرژی ميشوند .بهطور طبيعي ،نرمکننده در
کامپوزیتهای پرانرژی بهسمت عايق مهاجرت ميکند .اين موضوع
باعث کاهش خواص مکانيکي و تسريع پيرشدگي کامپوزیتهای
پرانرژی ميشود .براي ماموريتهاي خاص ،کامپوزیتهای پرانرژی
بايد سرعت سوزش زيادي داشته باشند .بنابراين ضروري است که
سرعت بارپذيري جامد بتواند تا  90%برسد .در چنين شرايطي
ريختهگري دوغاب کامپوزیتهای پرانرژی با بارپذيري جامد زياد،
بهدليل گرانروی زياد دوغاب عمال دشوار است .افزون بر اين،
مخلوط کامپوزیتهای پرانرژی ناهمگن است و رزين استفادهشده
در سامانه با كمك عامل پخت دوعاملي  TDIپخت ميشود .از آنجا
که واکنش شيميايي ميان  OHرزين و  NCOبه عامل پخت مربوط
است ،بنابراين رفتار مخلوط غيرنيوتني ميشود [.]7
در فرايند آمادهسازي فرمولبندي ،ترکيبات مختلفي حاصل
ميشود که در جدول  5آورده شده است .مخلوطهاي آمادهشده
براي تجزيه و تحليل محتواي بارپذيري جامد و افزايش گرانروی
استفاده ميشوند [.]6
اثر نرمکننده و دما بر افزايش گرانروی

اثر نرمکننده  DOAبر افزايش گرانروی در شکل  9ارائه شده است.
با توجه به شکل  9با کاهش درصد نرمکننده  DOAگرانروی دوغاب
افزايش مييابد .همچنين روشن است که نرمکننده نقش مهمي در
گرانروی پايان اختالط ( )EOMو افزايش گرانروی بازي ميکند.
الگوي افزايش گرانروی براي نهاييکردن سطح بهينه نرمکننده در
ريختهگري دوغاب الزم و ضروري است .افزون بر اين ،نقش
بارپذيري جامد بر افزايش گرانروی ارزيابي شده و دادهها در شکل9
آورده شده است .با توجه به اين شکل ،هرچه بارپذيري جامد
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شکل  -9اثر مقادير نرمکننده بر افزايش گرانروی در دماهاي 40°C
و .]6[ 60°C
بيشتر باشد ،گرانروی پايان اختالط ( )EOMو افزايش گرانروی نيز
بيشتر ميشود .اثر نرمکننده  DOAبر افزايش گرانروی مخلوطهاي
مختلف در شکل  9مشخص شده است .در اين شکل مشاهده
ميشود ،با افزايش دما تا  ،40°Cکاهش جزئي در گرانروی وجود
دارد .در حالي که در دماي  60°Cکاهش شديد گرانروی در همان
مخلوط پس از  1/5 hمشاهده ميشود [.]6
بدين ترتيب در دماي  60°Cبا درصد نرمکننده بيشتر ()4/05%
افزايش گرانروی حتي پس از  4 hمفيد و محسوس نيست .با اين
حال ،با کاهش درصد نرمکننده ،افزايش گرانروی مخلوط بسيار
محسوس ميشود .افزون بر اين ،وقتي که محتواي نرمکننده DOA
به  0%ميرسد ،افزايش شديد در گرانروی مشاهده ميشود .افزايش
گرانروی مخلوطها در مقادير كم نرمکننده بهدليل عدم تداخل و
پوششدهي ( )blanketingنرمکننده است .کاهش گرانروی در
دماهاي زياد معموال بهدليل تحرک  بخشهاي مختلف زنجير در
 HTPBاست ،در نتيجه باعث کاهش در چسبندگي بخشهاي
 HTPBو کاهش واکنشپذيري بين گروه  OHرزين و NCO
مربوط به عامل پخت ميشود [.]6،7
اثر ريزساختار  HTPBبر عمر کاربری و خواص مکانيکي

کامپوزیتهای پرانرژی بر پايه HTPB

به منظور بهبود خواص مکانيکي  HTPB-PUريزساختارهاي
سيس ،ترانس و وينيل در  HTPBنقش مهمي دارند .ويژگي
جريانپذيري در  HTPBو خواص مکانيکي پلييورتان به نسبت
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غلظت ريزساختارهاي سيس ،ترانس و وينيل در  HTPBبستگي
دارند .درصد نسبي  HTPBاز ريزساختار به شرايط پليمرشدن
بستگي دارد [.]16،17
با افزايش محتواي وينيلي در ريزساختارهاي  ،HTPBگرانروی
افزايش مييابد .با افزايش محتواي سيس و ترانس و کاهش محتواي
وينيلي خواص مکانيکي مانند استحکام کششي و درصد ازدياد
طول بهبود يافته و عمرکاربری افزايش مييابد .پليمرشدن براي
توليد  100%ريزساختار سيس و ترانس در عمل بسيار دشوار و
 -4،1سيس و ترانس و -2،1وينيل بهطور تصادفي توزيع ميشوند.
معموال HTPBمطلوب بهترتيب داراي  55%ترانس 25% ،سيس و
 20%وينيل است .بهطور کلي ،افزايش محتواي ترانس موجب ازدياد
استحکام کششي ،افزايش محتواي سيس موجب بيشترشدن ازدياد
طول و افزايش محتواي وينيلي موجب ازدياد گرانروی ميشود
[.]16
 Deyو همکاران پخت انواع مختلف  HTPBبا  HMDIرا
مطالعه كردهاند .با توجه به مشخصات پخت ،نمونه  2با ،HMDI
داراي نقطه ژلشدگي بيشتري (حدود  )93 minدر مقايسه با ساير
ترکيبات است .اين موضوع حاکي از اين است که  HTPBنوع 2
بهدليل محتواي وينيلي و توزيع وزن مولکولي کمتر عمر کاربری
طوالنيتري دارد .در مجاورت ريزساختار وينيلي زياد و توزيع
وزن مولکولي گسترده ،واکنش اتصاالت عرضي سريعتر و بيشتر
انجام ميشود و زمان نقطه ژل کاهش مييابد .در  HTPBنوع ،1
ژلشدگي حدود 86 minاست .در نمونه  3محتواي وينيل زياد و
توزيع وزن مولکولي گسترده است .از اين رو ،نقطه ژلشدگي

کمترين مقدار است HTPB .نوع  3نقطه ژلشدگي كمي (حدود
 )80 minدارد [.]16

مقاالت علمی
plos. Pyrotech., 44, 1-8, 2017.

HTPB-DOA-MDI Binder System, IOP Conference Series:

13. Vesna R. and Mirjana P., The Effect of Curing Agents on Solid

Materials Science and Engineering, Hangzhou, China, 20–23

Composite Rocket Propellant Characteristics, Sci. Tech. Rev.,

May, 1-8, 2016.

55, 1-7, 2005.

8. Sekkar V. and Raunija T., Issues Related with Pot Life Ex-

14. Sangmook L., Curing Behavior of Polyurethane As a Binder

tension for Hydroxyl-Terminated Polybutadiene-Based Solid

for Polymer-Bonded Explosives, J. Ind. Eng. Chem., 21, 980-

Propellant Binder System, Propellants Explos. Pyrotech., 40,

985, 2015.

267-274, 2015.

15. Sekkar V., Venkatachalam S., and Ninan K.N., Rheokinetic

9. Mahanta, A.K., Monika G., and Devendra D., Rheokinetic

Studies on the Formation of Urethane Networks Based on

Analysis of Hydroxy Terminated Polybutadiene Based Solid

Hydroxyl Terminated Polybutadiene, Eur. Polym. J., 38, 169-

Propellant Slurry, J. Chem., 7, 171-179, 2010.

178, 2002.

10. Ducruet N., Evaluation of Hydroxyl Terminated Polybutadi-

16. Dey A., Shafeeuulla khan Md A., Athar J., Sikder A.K., and

ene-Isophorone Diisocyanate Gel Formation During Cross-

Chattopadhyay S., Effect of Microstructure on HTPB Based

linking Process, J. Appl. Polym. Sci, 128, 436-443, 2013.

Polyurethane (HTPB-PU), J. Mater. Sci. Eng. B5, 5, 145-151,

11. Jawalkar S.N., Influence of Bicurative on Processibility of

... مروری کوتاه بر اثر پارامترهاي مواد بر عمر کاربری

and Guo J.H., Rheokinetic Analysis on the Curing Process of

2015.
17. Sekkar V., Pot Life Extension of Hydroxyl Terminated Poly-

12. Kurva R., Evaluation of 4-(Dimethylsilyl) Butyl Ferrocene

butadiene Based Solid Propellant Binder System by Tailoring

Grafted HTPB as a Burning Rate Modifier in Composite Pro-

the Binder Polymer Microstructure, J. Macromol. Sci., 54,

pellant Formulation using Bicurative System, Propellants Ex-

171-175, 2017.

1397  پاييز،3  شماره، سال هشتم،ترويجي-فصلنامه علمي

Composite Propellant, J. Appl. Polym. Sci., 57, 669-676, 2007.

68

