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 دهیچک

 02در ارتفاع  شود که معموالًنوع جديدی از ناوبرهای هوايی اطالق می به (LTA)تر از هوا های سبکسامانه
 نینسبت به زمی لومتریک 02 تا 02 ارتفاع در ،دور راه يیِويراد گاهيپا ازآنجاکه. کیلومتری از زمین شناور هستند

ای هوارههای ارتباطی زمینی و ماشبکه ی برایمکمل عنوانبه LTAهای ، بنابراين سامانهشودمی فيتعر
 ی برایحامل ،تر از هواهای سبکيکی از انواع سامانه عنوانبهکشتی هوايی امروزه،  .اندقرارگرفته موردتوجه
ساختارهای از  هابدنه اين سامانه. اندقرارگرفتهبا هزينه کم و حداکثر کارايی بسیار مورد توجه  اجسامانسان و 

 و )مثل هیدروژن با ويژگی نگهداری گاز سبک پلیمری یفیلمهای اليه و الیاف، پارچه ی شاملپلیمر هيچندال
دمايی  زياد باال در برابر فشار داخلی و خارجی و تحمل تغییرات مقاومتباال،  کششی ، مدولهلیوم(

 یدما باتحمل پلیمری هایها از چسبها و استحکام درزبندی آندر اين میان برای اتصال اليه. اندشدهلیتشک
هنوز ها، اين سامانه روی زياد اتمطالع باوجودشود. پذيری باال استفاده میاومت کششی باال و انعطافپايین، مق

در اين مقاله ، در اين راستا تر از هوا وجود دارد.های سبکصنعت سامانه بر برای مطالعهبسیاری های فرصت
ابتدا به  بنابراين؛ ها برداشته شودانهتالش شده است گامی مؤثر در راستای ورود به تحقیق و تولید اين سام

 شدهپرداختههای هوايی از طريق معرفی کشتی دهندهلیتشک یی اجزايو شناساها آنانواع  و هامعرفی اين سامانه
 تيدرنهاو  است شدهانیب ،دهنده ساختارهای بدنهمواد اتصال عنوانبهها، است. سپس اطالعاتی در مورد چسب

تر از هوا های سبکهای اصلی سامانهچسب عنوانبهها يورتانی مختص اين سامانههای پلیبهای چسنیز ويژگی
 . است شدهارائه
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Abstract 

Lighter than air systems (LTAs) are the new air navigation system that usually floats 20 kilometers 

above the ground. It has been known that the remote radio bases are defined at an altitude of 20 to 50 

km above the ground. Therefore, the LTA systems will be considered satellite communication 

networks. Today, the airship is contemplated one of the lighter than air systems as a carrier for humans 

and goods with low cost and maximum efficiency compared to similar models. The body of this 

system is composed of polymer multilayer structures including fibers, fabrics, and various film layers 

with a light gas (exp. H2 and He) retention characteristic, high tensile modulus, high resistance to 

internal and external pressure, and tolerance to high-temperature changes. In order to connect the 

layers and their sealing strength, polymer adhesives with low-temperature tolerance, high tensile 

strength, and high flexibility are used. According to the many studies on these systems, there are still 

many opportunities to study the LTA industry. This article has been attempted toward a practical step 

in searching for these systems. Therefore, at first, the LTA and their types are introduced, and the 

components are identified through the introduction of airships. Then, information about adhesives is 

illustrated as the bonding materials of body structures. Finally, the properties of polyurethane 

adhesives belonging to these systems as the leading adhesives of LTA systems are presented. 
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 تر از هواسبک هایسامانه -1

 یهاهیها در الآن یپرواز هستند که شناور تیبا قابل هینقل لی( آن دسته از وساLTA) 1هوا از ترسبک یهاسامانه

. دیآیمآسان به نظر  اربسی هاآن ییوزن کمترشان نسبت به هوا، جابجا لیبه دل که مهم است اربسی نیاطراف زم یجو

به  و شودیم نیگرم تأم یهوا ای مویهل دروژن،هی مانند هوا از ترسبک یگازها سطتو هینقل لیادسته از وس نیا یشناور

گرم که  یبالن هوا نیاول ی¬در ادامه LTAمدرن  هایسامانه اند.معروف شدهتر از هوا سبکعنوان  با نیز لیدل نیهم

 [. 1] اندشدهساختهار اختراع شد، ب نیاول یدر فرانسه برا 1871در سال  2ریگلفمونت نیتوسط جوزف و ات

 ایفاتوانند یها را ممشابه ماهواره نقشی هوا از ترمدرن سبک های¬سامانهاست که  نیبر ا یمبن یجهان یهاینبیشیپ

 یبرا ینیگزیجا عنوانبه LTA یهاسامانهتالش در جهت گسترش  ،یاز نظر تجار ر،یدهه اخ میدر ن نیکنند. بنابرا

 . [1] است مدر حال انجاهای مدار پایین( )ماهواره کسانیبا اهداف  متیگران ق یهاماهواره

، فواصل شدهیآورجمع هایداده کاهش از دست دادنِ منظوربه نیبودن به زم کینزد یایها از مزاLTA یطورکلبه

 و رتعمی منظوربه بازگشت امکان و هاانتقال داده نسبت به ماهواره ریکاهش تأخ ن،زمی با ارتباط در هاتر انتقال دادهکوتاه

 شدهفیتعر هاآن یبرا زیثابت ن تیموقع کینظارت مداوم بر  ن،یمند هستند. عالوه بر اهبهر هاماهوارهنسبت به  ینگهدار

که  کندیبا وضوح باالتر را فراهم م یربرداریاجازه تصو ،پوشش تحتمنطقه  سطح بودن به کینزد ین معنا کهه اب ؛است

. دهدینشان م را نییمدار پا یهانسبت به ماهواره هانآشکار آ برتری هوا، از ترسبک هایسامانه یبرا یکاربر نیا

 اهداف یبراتواند می( نیزماز  یلومتریک 22در حدود ثابت ) تیموقعیک در  LTA هایمدت سامانه یطوالنی ریقرارگ

 ها،نشت نفتکش صی، تشخهاساعته از مرز 22 هایمراقبت کانامها  LTAمفید باشد. در این فاصله،  اریبسی گوناگون

 نظارت و هاساحل شیفرسا لیو تحل هیدر مناطق پر تردد، تجز GPS تیتقو انوس،یدر اق ییایدزدان در هایکشتی رصد
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 یترارزان نهیزعنوان گبه توانندیم LTA هایسامانه ن،یا عالوه بر .کنندیم سریم یدیمف اریبس طوربهساحل را  یزتمی بر

  [.2] رندیمورد استفاده قرار گ یعیطب یایبال تیریو مد یهواشناس لیو تحل هتجزی منظوربه هاماهواره ینیگزیجا یبرا

 یاست که برا کیباال و مادون قرمز نزد وضوحبا  ینور یربرداری، تصوLTAمهم  یاز کاربردها گرید یکی

 عنوانبه تواندیباالتر، م ای یلومتریک 22شناور در ارتفاع  LTAطمئن م سامانه کیخواهد بود.  دیمف ینجوم یکاربر

 و کوتاه هازمان پاسخ کهییازآنجاباشد و  ییفضا هایرقابت با تلسکوپ ابلق تیفیک با یریواارائه تص یبرا یارصدخانه

 اربسی هاماهواره نیگزیجا نعنوابه ر،یدر دهه اخ بنابرایناست  ییتلسکوپ فضا کیکمتر از  اریآن بس یاتیعمل نههزی

است  نیا ییفضا یهاتلسکوپ حامل یهابا ماهواره LTA هایسامانه ینیگزیجااست. نکته مهم در  قرارگرفته موردتوجه

نبوده و  رگذاریدر آن تأث ییاغتشاشات هوا نی، باالتر از هوا و جو است بنابراLTA سامانه یریقرارگ یکه ارتفاع از سکو

یی البا تیفیک تواندیبماند م یارتفاع باق نیکه سکو در ا یتجربه کرد و تا زمان توانیرا م یکاماًل صاف یآسمان هایشب

قابل  یعلم یبانیپشت تواندیم ،یاستراتوسفر یرصدخانه نجوم کی نیکند. بنابرا آوریعجم روزرا در شبانه هاداده از

 نیمستقر در مدار زم یمعمول هایکمتر از ماهواره یانهیفضا با هزمستقر در  یهاتیاز مأمور یادیتعداد ز یرا برا یقبول

 نترنتیبه خدمات ا یدسترس شی، افزاLTA هایسامانه گریبزرگ د ریدر عصر حاضر، عصر اطالعات، تأث فراهم کند.

 [.1است ] نترنتیاتصاالت ا یسازیجهان لیدشوار و تسه یاتصال در مناطق با دسترس تیتقو ژهیوبه راههم

در سراسر  یو نظام یتجار هایاز سازمان یاریکه بس ستیتعجب ن ی، جاشدهانیببالقوه  یایاز مزا یاریبا توجه به بس

 هاسامانه نیمند به توسعه اشرکت عالقه 12از  شی[. در حال حاضر ب2کنند ]میتالش  هاسامانه نیا یجهان در جهت ارتقا

 تیمتحده در حال فعال االتیانگلستان و ا ه،یروس ،یژاپن، کره جنوب هند،مان، فرانسه، آل ن،یدر چ ییهوا یاههستگایو ا

 [. 1] باشندیم

 زیرا شوندیم معرفی در آسمان یچشم عنوانبه منطقه یپوشش دهی باال لیپتانس لیبه دل LTA هایسامانهگاهی 

 سامانهمثال،  عنوانبه. قرار دهند نظارتکامل تحت  طوربهکشور بزرگ را  کی یو نور یکیرصد الکترون ننداتویم

LTA 321 تبه وسع یدید تواندیم ن،یباالتر از سطح زم یلومتریک 1/21 تگزاس، مستقر در ارتفاع درکار گرفته شده ه ب 

 .[1]( 1شکل ) معادل کل منطقه تگزاس است باً یکه تقر ردیرا در بر بگ کیلومتر



 

 

 

 .LTA [1] سامانه کی دیخط د عشعا .1شکل 

در عملیات  مشکالت زیادی موجبدر برخی از ارتفاعات در جو،  ینیبشیپرقابلیغهای سرعت زیاد باد و تالطم

ن دهد که در آرا نشان می در ارتفاعات مختلف از سطح زمین نمایه سرعت باد ساالنه 2شکل شود. کشتی هوایی می

سرعت باد و  بامناطق مطلوبی  .[2]از سطح زمین به تصویر کشیده شده است سرعت باد نسبت به ارتفاع  توجهقابلتغییرات 

الیه ، بخش خاصی از LTAی هاسامانهتر مناسب عملکرد منظوربه بنابراین. در این منحنی قابل شناسایی استتالطم کم 

های فوقانی الیه الیه ترافیک هوایی و زیرِ یا که باالی جریان جت (کیلومتر 17 یو باال 6زیر تقریبًا استراتوسفر )

و از جو پایدارتری برای  بودههای هوایی کمتر در آن تالطم زیرا شودمحسوب می ترین منطقه، مناسباستتراتوسفر اس

  .[1, 1] ها در خود برخوردار استسامانهاز  دستهقرارگیری این 

 



 

 

 .[1] از سطح زمین تفاعهوایی برحسب ار یهاتالطمز سرعت باد و انمایی  .2شکل 

 (LTA)از هوا  ترسبک یهاسامانه یبنددسته -2

بندی دسته موتوردارای نقلیه های سامانهموتور و بدون نقلیه های سامانهدو دسته بزرگ شامل به  LTAوسایل نقلیه 

 .ه شده استها پرداختبه شرح آنکه در ادامه  شوندمی

  موتوربدون  یهنقل هایسامانه -2-1

با  تاین اتصاال هستند کهدارای اتصال  1هاییا همان آئروستات ثابتهای شامل بالن نقلیه بدون موتور هایسامانه

ی وسیعی چون هادر حوزهها آنو جابجایی ندارند.  بودهثابت  جهیدرنت د ونشومیبه زمین متصل کابل یک رابط یا 

و  سیمدون بات ارتباطثر در ؤایجاد برقراری م، حفاظتی یهایگشت زنطبیعی، نظارت و  یرصد رویدادها بررسی و

ها آن و ارتفاع قرارگیری توان با توجه به کاربردرا می هاتاتآئروس .[8-2]گیرند نظامی مورد استفاده قرار می هاینظارت

 و( متر 1322 تا 022 از)ارتفاع  عملیاتی هایآئروستات(، متر 122های تاکتیکی )ارتفاع حدود آئروستات یبه سه دسته

های نقلیه سامانهنمای کلی  تصویری از. [7]بندی کرد طبقه( کیلومتر 1-3/2 حدود)ارتفاع  استراتژیک هایآئروستات

 .نشان داده شده است 1شکل  در بدون موتور

 

 .[8]و دارای اتصال  نقلیه بدون موتور سامانهآئروستات معمولی؛ یک  .1شکل 
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نیروی الزم برای باال رفتن فقط از طریق یک گاز باالبر  ،دارای اتصال با ارتفاع زیاد نقلیه بدون موتورِ سامانهیک  در

ها برای سامانهشود. در این ( ذخیره و نگهداری میبالنشود که در محفظه )بدنه مانند هلیوم یا هیدروژن تامین می

تعمیر و نگهداری به راحتی قابل بازیابی هستند. در زمان به نیرو نیست. همچنین  نیازی ،ارتفاع نگهداری ایستگاه یا کنترلِ

محدود شده  کیلومتر 3به حداکثر در آن زمان با توجه به وزن کابل اتصال، ارتفاع آئروستات ، 2223طبق گزارش سال 

، صنعتگران این مواد با کارایی باالنانو وری فنابر گذاری سرمایهها و با توجه به اهمیت این سامانهشود بینی میپیش امابود. 

 17در ارتفاعات باالی ها برای نگه داشتن آئروستات، باالاستحکامی  اتصاالت بسیار سبک وزن با قدرت بتوانند عرصه

قعیت کند اما به دلیل موهای اتصال به سامانه، مشکلی ایجاد نمیرسد طول کابلهرچند به نظر می .دنفراهم کنرا  کیلومتر

  .[0]ها هنوز تا حدودی محدود هستند ثابت زمین، آئروستات

  دارای موتور هینقل لیوسا -2-2

ای هستند که قابلیت جابجایی و حمل انسان یا کاال را های نقلیهسامانهآن دسته از و جز وسایل نقلیه دارای موتور

دو دسته اصلی،  شامل اند. این سری از وسایل نقلیههوا پرشدهاز  ترسبکی گازها لهیوسبهدارند و در محفظه خود 

های های هوایی هیبریدی هستند. تفاوت اصلی بین کشتیو کشتی 1به نام بلیمپ های هوایی معمولی یا کوچککشتی

نیروی الزم برای  است که برباال فقط گازِها بلیمپو هیبریدی در نوع باالبر مورد نیاز برای پرواز است. در معمولی هوایی 

یک باالبر دینامیکی که دارای اثرات  گاز باالبر در کنار ،های هوایی هیبریدیدر کشتیاما کند شدن را فراهم می بلند

 . [12] کنندآیرودینامیکی است نیروی الزم برای بلند شدن را فراهم می

شود(، تر از هوا پر میبخش که در آن گازی سبک نیتربزرگمتشکل از یک بدنه ) LTAهای سامانهاین دسته از 

شود که بتواند فشار داخل بدنه و شکل آیرودینامیک و در فشاری نگه داشته می پرشده)بخشی که با هوا  2تیک بالن

باشند و اگر برای حمل و نقل و جابجایی مسافر سازی آیرودینامیکی( میها )بخش متعادلتنظیم کند( و باله را سامانه
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متصل به یک کشتی  )یک تجهیز خارجی یا محفظه مسافری 1ندوالاشوند دارای یک بخش اضافی به نام گاستفاده 

  .داده شده استنشان دارای گاندوال معمولی کشتی هوایی یک از  تصویری 2شکل در  .[8]باشند نیز می( هوایی

 

 .[11] نقلیه دارای موتور و بدون اتصال، یک وسیله دارای گاندوال یمعمول ییهوا یکشت .2شکل 

  ییهوا یهایکشت -3

است  باال ارتفاعاد در ران و آز نشین، خودبدون سردارای موتور یک وسیله نقلیه  )SSA( 2استراتوسفری کشتی هوایی

های ذخیره انرژی سامانهشود. ترکیبی از می انجامموجود در بدنه  باالبرِ با ترکیبی از آیرودینامیک و گازِ  که باالبری آن

و با  های محرک مکانیکیبدون استفاده از مکانیزم انرژی الکتریکیتبدیل مستقیم انرژی نوری به ) 1کیفتوولتائپیشرفته و 

دهد. ه می، نیروی الزم برای انجام مأموریت ویژه هوابرد را که به تحرک نیاز دارد ارائهای خورشیدی(استفاده از سلول

اکثر ها دارند. بنابراین، پتانسیل بیشتری از آئروستاتهای هوایی کشتی ،های متنوع، برای انجام مأموریتیطورکلبه

 تواندیم تنها نه کارآمد یانرژ یرهذخ سامانهمجهز به  ییهوا یکشت یکهای هوایی هستند. کشتیتحقیقات به دنبال توسعه 

برود و جهت بدنه را متناسب  یدیجد یمکان موقعیتبه  تواندمی بلکهحفظ کند  راخاص  یاییجغراف یتدر موقع یستگاها

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Gondola 

2 Stratospheric airship 
1 Photovoltaic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C


 

 

های نظارتی بلند ای برای مأموریتالعادهشوند این دسته وسایل، نامزدهای فوقها موجب میاین ویژگی .کند یمبا آن تنظ

 . [0]مدت در ارتفاع باال باشند 

بیش هیچ کشتی هوایی خودرانی  صورت گرفته است های گذشتهدر دهه که یتوجهقابل هایتالش و هزینه باوجود

کشتی هوایی موتوردار در استراتوسفر  زیآمتیموفقاز یک روز در ارتفاعات استراتوسفر پرواز نکرده است. اولین پرواز 

در سال  .[12]رسید  یلومتریک 2/22بار به ارتفاع  کیلوگرم 2انجام شد که به مدت دو ساعت با  1062در اواخر دهه 

 یلومتریک 22که به ارتفاع  قدرتمند پرواز تاریخی هشت ساعته یک کشتی هوایی استراتوسفریِ ریون، صنایع 2223

جهانی در مورد طول پرواز کشتی هوایی با ارتفاع زیاد  هایرکورد یکی از . این اتفاق هنوز هماعالم کرد بود را هسیدر

های پلیمری الیهکارایی باال و دسی نساجی )الیاف با پیشرفت مهمی در مهن نتیجه، این ،حالنیدرعو  [11] آیدبه شمار می

به گسترش مرزها در طراحی و توسعه کشتی هوایی ادامه مندان این حوزه ههنوز عالق وجودنیباا آمد حساببهفیلمی( 

 .[2] دندهمی

کشورهایی که  منتشر شده است 2220که در سال  در این زمینه تحلیل یکی از معدود مقاالت مروری بر اساس

بر اساس  لبتهاند. اه، ایتالیا، انگلیس و ژاپن بوداآمریکاند منتشر کردهرا وسایل نقلیه موتوردار بیشترین مقاله در مورد 

های شتیبر کبسیار ، با تأکید 2213چین هم به این رقابت پیوسته است و از دسامبر  های اخیردر سال ،مقاالت موجود

 .[12]کننده عمده مقاالت علمی در منطقه تبدیل شده است هوایی، به سرعت به تولید

 های هواییکشتیبندی دسته -3-1

(، نحوه تولید نیروی صلب ریغو  صلب مهینتوان بر اساس ساخت )کشتی هوایی صلب، های هوایی را میکشتی

 .[13]کرد بندی دستهسنگین و متوسط( باربری ( و قابلیت ترابری )یتر از هوا و هیبریدتر از هوا، سنگینعمودی )سبک

 بندیاین نوع تقسیماز شرح مختصری  ادامهدر  باشد کهمی نظر ساختماز  ،در صنعت کشتی هوایی ولمتدا بندیتقسیم

 است. شده ترسیماز انواع آن  نمایینیز  3شکل  در وارایه 

 کشتی  شکلبه حفظ  کهی هستند بیرون مستحکم ارچوب ساختاریهدارای یک چ ،های هوایی صلبکشتی

حفظ در تثبیت و ی گاز داخلی در یک یا چند محفظه موجود باالبرِگاز البته  ؛کندکمک شایانی میهوایی 



 

 

فردیناند شوند زیرا اولین بار توسط نامیده مینیز  "1نیزپل" ،های هوایی صلب. کشتیتاثیر بسیاری داردشکل 

 . [16] به پرواز درآمدشود محسوب می ی هوایی صلب در قرن بیستمهاکه پیشگام توسعه کشتی 2نیزپلفون 

 حفظ فشار  با، معیندر کنار یک ساختار  است مشخصکه از اسم آن  طورهمان ،صلب های هوایی نیمهکشتی

 . [16] شودمیحفظ آن شکل  ،داخلی

 بیرون اختالف فشار درون کشتی هوایی و ، شوندنامیده می "1بلیمپ"معموالً که  ،صلب های هوایی غیرکشتی

های کوچک های هوایی دارای بالنکند. این نوع کشتیها را حفظ میشکل آن یا محیط بیرونی( جوآن )

  .[16] هستند بالنتبه نام  محتوی هوا

 

 .[1] ییهوا یهایکشت واعان .3شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Zeppelin 

2 Ferdinand von Zeppelin 

3 Blimp 



 

 

شود و زمانی که گیری و افزایش ارتفاع، گاز باالبر منبسط میبه هنگام اوج ؛شوندر از هوا پر میتها با گاز سبکبالن

تن  12معموالً کمتر از تر قدیمیبار نقلیه  حمل افتد.ها اتفاق میکشتی هوایی باید به زمین برگردد روند معکوس در بالن

 .[16, 13]تن هم برسد  322تواند به با باربری سنگین می جدیدتر یه هوایینقلسیستم بار  حملاست در حالی که 

های هوایی غیر صلب بر اساس مستندات، دستیابی به کشتی هوایی با بدنه غیر صلب، آسان است زیراکه عمالً کشتی

تر و چرخه زمان تولید تری داشته، هزینه ساخت پایینای دارند و طراحی و ساخت و نگهداری آسانی سادهساختارها

داشتن فشار داخلی به کار گرفته ها به منظور ثابت نگهها، بالنتتری دارند. شایان ذکر است در این نوع از کشتیکوتاه

. تنظیم حجم شودممکن می ارتفاع کشتی هوایی ثابت نگه داشتن اباالبر ی حفظ درجه حرارت گازِبا  این امر که شوندمی

 .[18] شودمیها آنها و حجم گاز در پوشش کشتی هوایی باعث ایجاد تغییر در شناوری هوا در بالن

باالبر سمت حاوی گاز شود. این قهای هوایی غیر صلب، بدنه یکی از عناصر اصلی سازه محسوب میبرای کشتی

این قسمت مهندسی و کنترل کیفیت کند. بنابراین الزم است که شکل آیرودینامیکی کشتی هوایی را حفظ میکه است 

های سامانهگیری در فناوری های چشمدر سه دهه گذشته پیشرفت اگرچه .[17]از کشتی هوایی در سطح باالیی باشد 

یکی از طلبند. ه بهبودهای بیشتری را میدارند کخود را  فردمنحصربهالزامات ها SSAهوابرد حاصل شده است، اما سبک 

 ،باالبرندهگاز حمل در عین مستحکم است که  حالنیدرعی یک ماده بسیار سبک وزن و اصلی، توسعه هایچالش

 . [1]داشته باشد  جومحیط  در برابر ییمقاومت باال

 مهم صنعت کشتی هوایی الزامات -3-2

 ، پایدارباالارتفاع برای چند ماه تا چند سال در بتواند باید  خودمطلوب برای ارائه خدمات ارزشمند  SSAیک 

نشت گاز بسیار چالش برانگیز، یک مورد  ،مثالعنوانبهپارامترهای گوناگونی در آن لحاظ شود. بایستی  جهیدرنتبماند. 

در  یقطر مولکول ینکمتر با هلیوم یتک اتم گاز .باید به حداقل برسداست که  های اتصالیا محل از طریق بدنهباالبرنده 

 هانهدر این ساما یتوجه قابل شناوریِ ایجاد به قادر به حساب آمده، مؤثر باالبرندهگاز  یک عنوانبهکه ، تمام گازها ینب

به مرور  یوم. هلکرد جلوگیریآن  نشت از کامل طور به تواننمی یبه راحت یومکوچک بودن قطر هل یلبه دل اما باشد؛یم



 

 

ه ب. [10]کند می پیدا نشت پوشش اتصاالتاز محل  ینیومآلوم آلیاژشده با  تینلم هایپوشش یمواد پوشش، حت یقاز طر

 .[22] شودیم یاتیعمل ینههز یشافزا نهایتدر  و یاتیعمل یتبه از دست رفتن قابل منجر باالبرندهاتالف گاز طور قطع 

برای انبساط و انقباض در طول بافت بدنه کشتی هوایی پذیری کافی انعطاف شودی که مهم تلقی میدیگر پارامتر

 یکشت یو کاهش فشار گاز داخل یشموجب افزا تواندمی روزانه دمای تغییرات زیرااست  هاآن کاربری عمرچرخه 

 با  یهااستفاده از پوشش یازمندفشار به بافت بدنه، ن ییراتاز تغ یناش یادز یهاتنش یلبه دل ،جهیدرنتشود.  ییهوا

از  وشدن مواد  شکننده موجب تواندیکم م یاربس دمای هیژوه ب ییدما تغییرات کهیدرحالالزم هستند  یریپذانعطاف

 .[22] شود آن اتصاالت و پوشش پذیریانعطاف رفتندست 

به حداکثر  منظوربهبه ویژه اتصاالت آن  هاSSAاز دیگر پارامترهای مهم پوشش مقاومت باال در برابر پارگی نیز 

 . [22] است شدهشناختهبار پارگی ل آسیب و جلوگیری از گسترش فاجعهرساندن تحم

 تواندمیتحت تاثیر قرار دهد نیز ها SSA را در طول عمربدنه شکل پوشش و ثبات ابعادی  کهیطوربهخزش کم 

ند درزهای محکم و نبتوا شود که برای اتصاالت بدنه مواردی اعمالالزم است  رونیازامهم و حیاتی به شمار آید. 

در  صورت گرفته مالحظات کلی 1جدول  در د.نو خزش ایجاد کن گسستگیرا برای مقاومت در برابر  یاعتمادقابل

 .[22] است ذکرشدهی پوشش طراحی یک ماده

 یدارانیز باید  شدهفتهگرکار ه های ب، نحوه اتصاالت و چسب، بافت بدنهSSAی هاسامانهمحفظه  یطراحدر کنار 

 هایپوشش بدنه و چسبمواد مورد استفاده در های خی ویژگیبر ،شدهانیبالزامات مهم با توجه به و  دنباشفوق الزامات 

 ؛[21, 22, 7]است  زیر شرحه ب هاسامانهاین 

 د.نرا بهبود بخش سامانهبار  تیو ظرف یید تا کارانبرخوردار باش یاز وزن کم دی( باالف

قابل ذکر د. نغلبه کنشود وارد میبر سازه ی که تلفمخ فشارهاید تا بتوانند بر نبرخوردار باش یخوب استحکاماز  دی( باب

 .باشدمی ییهوا یهایکشت ایها اندازه آئروستات نییدر تع ینسبت استحکام به وزن نکته مهماست 

تا بوده کم  یرتانبساط حرا بیضرباید دارای  ،ویژه طوربهد. نبرخوردار باش یخوب یحرارت یداریاز پا دیاد باوم نیا ج(

 .افزایش نیابدها زمینه آن در ییگرما یهاتنش یی،دما اترییتغ با وند نک تحملروزانه را  ییدما راتییغت بتوانند



 

 

 با  لهیوسنیبدشود.  یریدر طول پرواز جلوگ سامانهکم باشد تا از سقوط  اریبس دیبادر مواد گاز  یری( نفوذپذد

 .ابدییکاهش م یامالحظهقابل طوربهکارکرد  نهی، هزشتریکمتر و زمان کارکرد ب یریگسوخت

 د.نداشته باش یادیزبسیار  یمقاومت پارگ دیباواد ( مه

که در طول عمر  یانقباضانبساط و متعدد  یهاچرخه برد تا نبرخوردار باشنیز  یاز مقاومت به خزش خوب دیبامواد ( و

 د.نکن یریاز سقوط جلوگ شود، غلبه کردهبه آن تحمیل می سامانه

 .[21, 22, 7] دنباش مقاوم یطیسخت مح طیبرابر شرادر  دی( باز

 

 .[1] ییهوا یکشت مواد مورد استفاده در یمالحظات طراح .1جدول 

 شاخص الزامات

 ساختاری

 یبرش و یکشش استحکام

 یپارگ مقاومت

 وزن به استحکام نسبت

 سامانه

 یدهسیسرو عمر

 (رهیغ دما، ن،وزوا ،UV) یطیمح مقاومت

  باالبرندهگاز  یرینفوذپذ

 کارایی مواد
قابل بلوکه شدن،  ، اتصال(تا شدن نباشدخم شدن )متاثر از قابل  اتصال

 ایبین الیهاتصال 

 ابلیت تولید موادق
 کنترل فرآیند قابل تکرار )ثبات(

 درصد بازدهی

 قابلیت ساخت پوشش
 قابلیت اتصال

 جابجایی

 کنترل حرارتی
 قابلیت جذب خورشیدی

 قرمزمادونانتشار 

 



 

 

 توسط یک نوع ماده قابل تحقق نیستند. برای تأمین تمام این نیازهای چالش برانگیز نیازهااین تمامی  واضح است که

در نظر گرفته  مؤثر یرویکرد عنوانبهمعمواًل  یلمینتپذیر انعطاف یمواد کامپوزیت یریکارگبه ،SSAطراحی در کنار 

از پلیمرها،  طورمعمولبهی لمینتی هستند که های هوایی، شامل ساختارهای چند الیههای اخیر کشتینمونه. دنشومی

ها از شوند. در ساختار این الیهمناسب تشکیل می دهندهاتصالال و مواد الیاف، منسوجات و بسترهای فیلم با کارایی با

مخصوص  استاندارد با ییهالمیفو ( 1زایلن و وکتران مثالعنوانبههای باال، الیاف با عملکرد متفاوت )منسوجات با مقاومت

اجزای  یتوان با انتخاب محتاطانهمیاین است که  لمینتویژگی مواد . [1]شود استفاده می( 2مایلر و کاپتون مثال عنوانبه)

تعادل  کهته شود ساخطوری باید  لمینت، SSA پوششرا تنظیم و بهینه کرد. در مورد مواد  لمینتمناسب، خواص کلی 

بنفش،  یو اشعه ماورا اوزونحاصل بین نسبت قدرت به وزن، مقاومت در برابر پارگی، احتباس گاز، مقاومت در برابر 

و  گازنفوذ مانع های الیه، تحمل باری با توانایی ترکیباتاز  لمینت، رونیازاد. نسرویس بهینه شو و پایداریپذیری انعطاف

با  یمؤثر طوربهباید  آن یعالوه بر این، اجزا است. شدهلیتشک آب و هوا و محیطتغییرات ابر بر ظ درهایی محافالیه

 پیکربندی. [10]د نو اتصال مواد را فراهم کنلمینت  ترراحتساخت  امکان تابه هم متصل شوند  ی با همین الزاماتچسب

 است. شدهدادهنشان  6شکل در های متداوللمینت

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Zylon and Vectran 

2 Kapton and Mylar 



 

 

 

 .[1] تداولم نتیلم یکربندیپ .6شکل 

 کهبه این صورت  است و مکملمتفاوت ات مشخصبا  دارای دو طرف داخلی و خارجی طورمعمولبهاین ساختار 

 بیرونیالیه  .گنجانیده شده است گاز و بار کنندهی تحملالیهی محافظ در برابر هوا و الیهبین  ،گاز یدارندهنگهالیه 

و کار اصلی آن محافظت از تخریب  ستا شدهیطراح اوزونب و هوا، اشعه ماورا بنفش و برای قرار گرفتن در معرض آ

و  قرارگرفتهتر )هیدروژن / هلیوم( سبکداخلی معموالً در تماس مستقیم با گازهای الیه داخلی است؛  هایالیه محیطی

استفاده از با  هاالیه .[10, 8]است بسیار مهم  های مختلف. در این ساختار، اتصال بخشکندمی تحملفشار زیادی را 

 دمایفشار و اعمال د با دارن ییباال یریپذانعطاف و ی، مقاومت کششیینپا یکه در دمای یورتانپلی بر پایه اکثراً هاچسب

 و SSAاصالح ساختارهای بدنه و پیشرفت  زیادی برایی کار جا، هنوز حالنیباا. شوندمیبه هم فشرده  شدهکنترل

 .[1]وجود دارد  هاآناتصاالت 

ها ها هدف اصلی برای اصالح الیههای پلیمری، چسبفیلم یریکارگبهقبل از پیشرفت الیاف با عملکرد باال و 

بسیاری از مواد افزودنی  بنابراین،. آورند فراهمهای مطلوب عملکردی را برای ساختار لمینت شدند تا ویژگیمحسوب می

 ونیدر فرموالسو موارد مشابه  هادانهرنگی، چسبندگ یانندهکتیتقو، عوامل ضد قارچ، UVهای از جمله مهارکننده

 .[10]های عملکردی مورد نظر برای لمینت چند الیه دست یابند شدند تا به ویژگیمی چسب اضافه



 

 

و  کاربرد زیادی دارند در کنار بافت اصلی مختلف یهاهیاتصال ال یبرا تر از هواهای سبکسامانهها در چسب

 دهندهاتصالمواد  قابل ذکر است د.نکن یریجلوگ هاجدا شدن الیهد تا از نبرخوردار باش چسبندگی عالی تیاز قابل ستییبا

 .[10] دنباش نیزباالیی طول عمر  یدارا دیبا ،ی بافت بدنهشمرده برابرهای عالوه برداشتن بسیاری از ویژگی

  ،SSA یهنقل یلهبدنه و اتصاالت وس در شده کاربردِ به وادمناسب بودن م ارزیابی راستای درذکر است  قابل

تحمل بار، پاسخ به  یت، ظرفیحرارت تناسب مکانیکی، و فیزیکی مشخصات تعیین شامل یعملکرد هاییآزمایش

  .[10] شودمی انجام، مطالعات شوک و لرزش یسیاختالالت الکترومغناط

 SSA یهاسامانه در اتصاالت -3-3

ماده  ازآنجاکه. باشدمیدارای اهمیت  SSAهای سامانه در پوشش بدنه ییهبه اندازه توسعه مواد پا فناوری اتصال،

به بدنه  سمتق یکبارها را از  نیروی حاصل از اینبتواند  یداب بین قطعات مختلف بدنه نیز کند، درزیحمل متبارها را  یهپا

، مهم است جهیدرنتشود. یدرز م یرو یو برش یکشش یروهاین یجادباعث ااین انتقال بار منتقل کند که آن  یگرد سمتق

و حداکثر  هبدن کل ساختار یکپارچگیباشد تا از  یه بدنهاز مقاومت خود ماده پا یشترب یابرابر  درز یکه خواص کشش

 یمتفاوت هایوشو ر هادستگاه از ،و قطعه نوع درزبه بسته  اتصال، نحوه ازلحاظحاصل شود.  یناناطم یساختار کارایی

 :[22] شاملد که شومی استفاده بدنه کشتی هوایی ارساختدر  اتایجاد نوعی دوخت و برقراری اتصال بین قطع منظوربه

 عمل یستاا یاجوش مداوم  ه روشب که 1گرمانرمقطعات در ه جهت ایجاد دوخت ب یک،التراسون جوشکاری (1

تحت فشار  کهیدرحالو  شدهتیهدابه داخل دستگاه  هاغلتکای از پیوسته توسط مجموعه طوربهمواد  د.کنیم

 گیرند.هستند، گرم شده و در معرض ارتعاشات اولتراسونیک قرار می

 قطعاتدر  "مداوم یمهن"و  یکاستات یهاجوش یدتول یمعموالً برا، که (RF) 2فرکانس رادیوییجوشکاری  (2

 اند.شده طراحی گرمانرم

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Thermoplastic 

2 Radio frecouency 



 

 

کنند. سه یم یجادا یبندآب گرمانرم، در مواد یبا استفاده از منبع حرارت و فشار خارج ،یحرارتجوشکاری  (1

 موردنظربسته به هدف  ،گرم یگرم و هواقلم ، ایضربه با عناوین جوشکاریمتفاوت  یحرارت ینوع جوشکار

اما  را دارند دینامیکو  یکاستاتطراحی در دو حالت گرفته شدن  کاره سه امکان ب هر. در دسترس هستند

 بوده است.تر آمیزای بسیار موفقیتجوشکاری ضربه

 است. یرهگو  بست، درزگیرشامل دوخت با نوار  ،یکیمکان تاتصاالایجاد  (2

 یرو یرهو غ یلیک، اکریورتان، اپوکسییمانند پل یساختار هایاز چسب استفادهبا  ،یچسبت اتصاالایجاد  (3

 .[22] شونداعمال می ،فشار اعمال بدون یابا  ،سطوح اتصال

با  شدهیمعرف یدهندهاتصال یک یا چنداز  با توجه به مجموعه فشارهای وارده بر درزها، اصوالًاست  ذکرقابل

درزگیری  سامانه کیو توسعه  یطراح. شوداستفاده می زمانهم طوربه (ینچا برپوند  822متوسط )حداکثر  استحکام

و  نییپا ییدما طیمح .بسیار مورد توجه است SSAهای در سامانهبا مقاومت باال (، درزگیری یو فناور درز ی)طراح

  لیتحم درزو دوام  یکپارچگیبه  را یقابل توجهفشار  ،ها در طی شبانه روزوارده بر این سامانه متعدد یحرارت چرخه

یی شکست باال یانرژ مندنیاز باشد پس دهیسیسرو یدمامحدوده در  هاقادر به جذب تنش دیبا درز نابراین،بکند. یم

 دات نشان نمجموعه مست. است چسب یمریپلتوده ، خواص این پارامترها هر یک ازدر  از عوامل مهم یکی. است

های مدرن در یفناور یریکارگبهو توسعه  ی،طراحهای هوایی، بدنه کشتی یاساس هایشچالاز دیگر که دهندمی

 .[22] است قرارگرفتهمورد توجه بسیار  که اخیراً باشدمی هاسامانهقطعات این  گیریدرز

 SSA هایسامانه در هاچسب -4

بسیار مورد توجه  یکدیگرمختلف به  هایالیهاتصال  منظوربه هاچسب یریکارگبهیه چند ال یتیدر مواد کامپوز

 یریپذ. انعطافاستفاده شود چسب ی نازکیهال از یک کامپوزیت،به حداقل رساندن وزن که در جهت  مهم استاست. 

( از ملزومات جدا شدن لمینتاز  یریجلوگ یسازنده )برا یاز اجزا یکبه هر ها چسبمناسب  یریپذاتصال یتو قابل

که در باال  طورهمانباشند.  گرمانرم یا گرماسختد از نوع نتوانیم یانیچسب م یهایهال شود.محسوب میها آن یاساس



 

 

قابل ذکر است گاهی دو فناوری در کنار  باشد. گرمانرم یدبا یداخل یهاستفاده شود، ال یجوشکار ی، اگر از فناوران شدیب

 .[22] شودهم استفاده می

امروزه  ،عامل ساخت اتصاالت است و در واقع لمینتدرون  یهاهیال داشتننگهو عامل اتصال  چسب کهییازآنجا

نسبت به  ،هاسب. چ[10] مستحکم شده است یدرزها قابل اعتماد و اتصاالت جادیو اها چسب توجه بسیاری به تولید

 ترها محکمآن لهیوسبهاصلی  اتصاالتتر هستند و ریپذتر و شکلسخت ،در پوشش مورد استفادهپایه  ینیرز یهاسامانه

خواص چسب عمدتاً توسط قابل ذکر است، دارند.  بسیار قوی یهابه حالل ازین لمینتساخت  یها براچسب .شودمی

 خواصاصالح  یبراها و پرکننده هاکنندهنرم مانند یمختلفاز عوامل و گاهی  شودیمکنترل  شدهانتخاب یمرِخواص پل

 یدیکل معیارهایاز  اعمال چسب،و روش مناسب  بسترسطح  سازیآمادهشود. عالوه بر انتخاب چسب، یاستفاده م چسب

 استحکام، یری آنپذ، انعطافیینها عهقطبر وزن  یقابل توجه طوربه هستند و شدهیمهندسکامالً  یابه ماده یابیدر دست

 .[22, 1] دنگذاریم یرتأث یزیکیف یاتخصوص دیگرو اتصاالت 

 ها چسب یریکارگ هب یهاروشانواع  -4-1

 بدنه قطعات یریدرزگدر  -4-1-1

بدنه  پوشش بنابرایننیست  پذیرامکانتهیه پوششی یکپارچه  ،به شکل بدنهبا توجه  یی،هوا کشتی بدنه ساخت برای

لذا به هنگام جابجایی  .دنشومتصل می به یکدیگر ، قطعاتییگیری نهاشکل منظوربهسپس تهیه و متفاوت در قطعات 

 یدباهم  بدنهکننده صلمت یدرزهااما کند یحمل مترا  اصلی بارِ کشتی اصلیِ بدنه اگرچه، SSAهای سامانهمحموله در 

 ایجاد موجبحتم  طوربهانتقال دهند. روند انتقال بار  یگرقطعه به قطعه د یکرا از  بار یمؤثر و کارآمد طوربهبتوانند 

 کششی نیروید نبتوان باید محل درزها هایچسب بنابراین،. شودمیدر مناطق درزدار  یبرش ینو همچن یکشش یروهاین

لذا  .[22] شودکل ساختار بدنه حفظ  یکپارچگی کهیطوربه، دنآور فراهم پوشش بدنه یکشش یرویناز  یشترب یا یمساو

 لب ییانتها یدرزها اتصال، نحوه لحاظ از. شودمیتلقی  مهم موادِ پوشش توسعه و طراحی یاندازهبه درزگیریطراحی 



 

 

 8 شکل. هردو نوع درز در شوندمی محسوب SSA هایسامانهدر  متداول احیدو نوع طر 2لبه تک یو درزها 1لب به

 متصل یکدیگر بهبه درز  درز صورتبه هالبه ناحیه از پوشش قطعه دو، 1لب به لب نواری اتصال در ؛است شدهدادهنشان 

در ه ک دهد،می پوششلبه درزها را  زیر ی،ساختار نوار عنوانبه یدهندگ استحکام منظوربه باریکنوار  یکشوند و یم

درز  یقبار از طر کندکمک می بند ینا. شودمی فشار، گرم و سرد تحتچندین بار  درز ،مناسب اتصال از اطمینانراستای 

و شرایط  هوا ،آب برابر در مقاوم بیرونیِ درزهای انتهایی معمولی با یک نوار جهت دیگر. [10] شود پخشمنتقل و 

ی ممانعت در برابر و مشخصه محافظت نماید ییطمحشرایط  کامل در مقابل طوربه را درز تا شودمحیطی پوشیده می

شود یم استفاده انتهاییبند  عنوانبهه ک نوار استحکام دهنده قابل ذکر استکند.  اضافهساختار درز  کلبهگاز را  خروج

 ،با عامل اتصال قطعاًو باشد  داشته ییباالکشیدگی  ی قدرتعرضجهت  در کهیطوربه شودیبافته م یخاص طوربه

  .[1] مناسبی داشته باشد پیوستگی

 

 .[10, 1] ییهوا یکشت یبدنه مواد یمعمول یریدرزگ یطراح. 8شکل 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Butt seams 

2 lap seams 

1 Butt strap joint 



 

 

در  یقابل توجه یِاست که راحت تریساده بسیار طراحی دارای 1تک لبه اتصال ،اتصال نواری لب به لببا  یسهمقا در

در این روش نیز اتصاالت توانایی انتقال بار تحمیلی به قطعه دیگر را دارند کند. می فراهم را یواقع صنعتی گیردرز یدتول

با وجود سهل بودن مسیر تولیدی و توانایی باالی کارکردی،  .شوندمینیز گاز و به دلیل پوشانندگی کافی، مانع از نفوذ 

هر دو  ی لمینت از نظر ساختاری ازپایه موادالزم است چرا که  وجود دارد یبزرگ یتمحدوداز درزها  گونهنیابرای 

  .[22] باشندداشته اتصال یت طرف قابل

گرمایی، درزها و چرخه  یدرجه حرارت برودت از جمله SSA هایسامانه محیط عملیاتی سخت با توجه به شرایط

 یکدر طول  یدشد ییدما تغییرات در کهیطوربهرسد. به نظر میحیاتی  یزنها آن یکپارچگی ،استحکام به نیاز بر عالوه

 عامل یک د.نش نشان دهجدای در برابر ییمقاومت باال ،باید فشارها را جذب کرده و در برابر تغییر شرایط روز، درز

 .[22] است پلیمری چسب خواص کند،می تعیین را درز عملکرد که عمده

 دنهپوشش ب یسازنتیلمدر  -4-1-2

استفاده  اندشدهپوشش داده فرآیندیک  که طیداری های روکشاز بافتبیشتر های هوایی پوشش بدنه کشتیدر 

یک یا ممکن است ، زمانهم طوربهو جمع چند خاصیت  گوناگونخواص ، به منظور دستیابی به هاپوششدر  .شودمی

. اکثر مواد روکش داده شوداست، جنس پارچه  از که اصوالًی اصل های متفاوت روی سطح بستربا ویژگی چند الیه

هوا  هستند که دارای خاصیت احتباس گاز و مقاومت در برابر فرسایش بر اثر یروکش، ترکیبات پلیمری مایعمخصوص 

دار به تدریج با ساختارهای لمینِت های روکشهای هوایی، بافتهای کشتیباشند. با تحول در الزامات پوششمی

ها به چند کاره با استفاده از چسب های پلیمریِها و فیلمبافت ،ای جایگزین شدند که در آنپذیرِ چند الیهانعطاف

های الیه بین اتصال پوشش و ایجاد افزایش خواص منظوربه زمانهم طوربه هاچسباز . [1]شوندیکدیگر متصل می

قابل ذکر است باشند.  گرماسخت یا گرمانرمتوانند از نوع یم یانی بسته به کاربریم هایشود. چسبیمختلف استفاده م

 یتو قابل یکاف یریِپذانعطاف است. یاتیحاز چسب،  نازک یهالیک  یریکارگبهها، سازهزن حداقل کردن و منظوربهکه 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Single lap joint 



 

 

، شرایط شدهانتخاب . عالوه بر خصوصیات عمده چسبِستا اهچسب یاساس الزامات دیگر از هامناسب الیه یچسبندگ

پذیری، پیوند سطحی و قابل توجهی بر وزن، انعطاف طوربهنیز  اعمالرفتارهای فیزیکی و شیمیایی و روش  سطح بستر،

به  یابیدست یبرا یدیکل عوامل وجز شدهگفتهکه همه موارد گذارد سایر خصوصیات فیزیکی محصول نهایی تأثیر می

  .[1] دنشویم محسوب SSA هایسامانه در کاربرد تیقابل با شدهیمهندسکامالً  ینتیلم پوشش کی

 SSA هایسامانه در استفاده مورد هایچسب انواع -4-2

، به SSA یهاسامانهها در چسب یریکارگبهدر محققان ی و دلیل عالقه مریپل یهااز چسبیکی از مزایای استفاده 

هوایی  هینقل لیوسا با دیگر اتتصادفهای ناگهانی و آن کاهش خرابی به تبع و کیاتیستمس هاییخرابتاخیر انداختن 

خواص همواره برای محققان مورد توجه بوده است که بهبود ها و افزایش مدت زمان کارایی چسبدر این راستا، . است

در کنار انتخاب مواد  برای این منظور،شود. با طراحی درست فرموالسیون و انتخاب مواد میسر می طورقطعبهامر  این

 شنهاد ها پییابی به خواص مورد نظر در چسبدستها برای کنندهیتیا تقو هاکنندهنظیر نرم اولیه، مواد افزودنی مناسب

پذیری، استحکام بر وزن، انعطاف تواندیم زینچسب  فرآیندسازی سطح بستر و نحوه . البته اصالح و آمادهشودمی

  .[1]چسبندگی و سایر خواص فیزیکی آن تاثیر داشته باشد 

ی است که اثرات و چرخه حرارت یمانند درجه حرارت برودتجوی  طیشرا، محققاناز دیگر نکات مورد توجه 

 کاررفتهبهچسب  بر این اساس، .پوشش دارند یهاهیالهای درز درها اعمال آن فرآیندها و چسب یکپارچگیبر مهمی 

 کیدر طول دهی سیسرویی داشته باشد بنابراین محدوده دمای جذب تنش و مقاومت در برابر شکست باالباید تحمل 

( نشان دهنده رفتار gT) ایشهیانتقال ش یدمامحدوده ، های پلیمریچسبدر انتخاب چسب است. در  مهمعامل  کیروز 

 gT نقطه ریزچسب پلیمری در  کی، مقاومت در برابر کشش و مدول االستیت. به طور کلاس در دماهای متفاوت چسب

و  gT نی، رابطه بنی. بنابراابدییکاهش م یسطح ی، مقاومت و چسبندگیریپذانعطاف کهیدرحال، ابدییم شیافزا

، یطورکلبه. [22]ست ا یمریپل یهاچسب الزامات خواص ینیبشیدر پ یعامل مهم ،دهیسیسرو یدما یاهتیمحدود

  .[21] تر هستندمقاومشود، ها را سبب میکه بیشترین چالش یبرودت یدر برابر دما خیلی کم، gTبا  یمرهایپل



 

 

 ریبا سا سهیادر مق یورتانییپلهای چسبی مختلف از نظر محدوده دمای عملکردی، داهایکاند، از بین SSAبرای 

  یهاچسبتهیه ز طرف دیگر، ؛ اهستند نییپا یدمادر  یتربرجسته یهایژگیو یموجود در بازار، دارا یهاچسب

  برخی از انواع البته. دنباشیم را دارااز بسترها  یمجموعه متنوع بهخوب قابلیت اتصال تر بوده سهل یورتانییپل

  .[21]نیز معرفی شوند  ومیاز نشت هل یریجلوگ یبرا مناسبماده مانع گاز  کی عنوانبهتوانند یها مورتانییپل

تا  یاز درجه حرارت برودت ،یعیوسدمایی دامنه را در  یعملکرد مداوم خوب یلیکونی،س یها، چسبدوم درجهدر 

ºC232 یمریتمام مواد پل یندر ب یینپا یدر دما یریپذانعطاف ینبهتر یدارا یلیکونیس یکالستدهند. یاز خود نشان م 

 ی، درزهایطورکلبه .ساز استمشکل یش آناومت در برابر ساکم و مق یگاز، چقرمگ یباال یرینفوذپذ، حالنیباااست. 

از  بیشتر 1در برابر کنده شدن که مقاومت دهندزمانی عملکرد عالی نشان می یلیکونیس هایاالستومر با شدهدادهپوشش 

 .[22] دارند یکم مانع گاز یتخاص یعیطب طوربه یلیکونیس یهپا یها، اکثر چسبحالنیباا. باشد برش ایکشش 

 یرا در دما یدیخواص مف، دیسولفی، نئوپرن و پللیبوت یهاکیالست، مانند یکیالستپایه  یهاچسبدر درجه سوم، 

 کنندیحفظ م ºC62 الی -32در محدوده دمایی  خود را یریپذانعطاف طورمعمولبهها چسب نیدهند. ایم ارایه نییپا

[22]. 

که شوند یانتخاب می نییدما پا یکاربردها یبرا غالباً ای هستند کهاصالح شده یوکساپهای درجه چهارم، چسب

 .[22] نباشند مناسب کونیلیو س پورتان یهاچسب

کمتر  یدر دما یعال با ساختار یهاچسب عنوانبهمعموالً هستند که  اکریلیک گرماسخت هایینرزدر درجه پنجم، 

 یچرخه حرارت ریاما تأثهستند ی نیز مناسب خزش و در برابر کنده شدن مقاومت یداراو  شوندینظر گرفته مدر  -ºC22از 

  .[22] شودیمدرزها  یپارگ سببکرده و  رشد یبرودت یدر دما یداخل یهاتنش کهیطوربهاست  ادیز اریها بسدر آن

و  یکامل مورد بررس طوربهرا  آن ونآزم یهاو روش پوششی ماده الزامات بار اولین برای [17]و همکاران  2یلرم

 هایکاربرد یدارا هاورتانیپلی زیرا هستند؛ هایورتانپلی ها،آن پیشنهادی مواد بهترین از یکی. دادند قرار یلتحل و یهتجز
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 گرفته به کار یزن مختلف هایالیهمتصل کردن  برای دهندهاتصال واددر م بلکهبافت  ماده در تنها نه و باشندمی یعدچند بُ

  .[17] شوندمی

 SSAهای سامانهها در و کاربرد آن یورتانییپل هایچسب -5

، االستومر، فوم، چسب و گرماسخت، گرمانرممختلف از جمله  هایشکلکه به  بوده یآل ییمرهایها پلیورتانپلی

 هوانوردی و کشتیرانی ،یپزشکزیست، ، پوشاکخودرو ،یانرژ های مختلفی مانندر زمینهدر دسترس هستند و د رهیغ

گروه  کیمونومرها توسط که در آن  هستند یبلوک یمریساختار کوپل یها دارایورتانلیپ. ای دارندربردهای گستردهکا

که بخش سخت  کی است، لاُیپل بخش یبخش نرم که مشخصه متشکل از یکدر واقع  و شوندیرتان به هم متصل میو

با  1018ها در سال . از زمان کشف آندنباشمی ریزنجدهنده بخش توسعهسر آخر، و  است، اناتیزوسیا ی بخشمشخصه

توسط  کیکاربام دیاسترها از اس نیا هیته یهااز روش ی، تعدادلاُدی کیو  کیفاتیآل اناتیزوسیاید کیاستفاده از 

ها به برد آند. کارنها داشته باشآن پذیریقابلیت انعطافرا از  استفاده نیاست تا بهتر قرارگرفته قیدانان مورد تحقیمیش

یورتاِن پلی شود ویمشخص م یخط یمریساختار پل کیبا گرمانرم،  یورتانِ دارد. پلی یبستگ خواصساختار و ارتباط 

 یمناسب برا یهایورتانپلیتوان یمسازه  تعدیل شیمیِبا  بنابراین در ساختار است یعرض یوندیپ یداراگرماسخت، 

 .[23] کرد هیته را مختلف یکاربردها

به  صنایع نیتردهیچیاز پ یاز زمان توسعه آن، در برخو  بود کیالست ینیگزیبه جا ازین یبرا یپاسخیورتان پلی اختراع

 یریکارگبهشاهد توان میاسر جهان تدر سراست.  داکردهیپ یی، کاربردهانسبت به مواد رقیب برتر آن هاییژگیو لیدل

های چسب. بودو حمل و نقل  یپزشک ک،یکفش، الکترون ،یبندساخت و ساز، بسته مهم عیدر صنا ی یورتانیهاچسب

 یخوردگبه  تمقاوم، پذیریانعطاف، یاتصاالت قو دنیازمنبوده و  انبساطبسیار در معرض  که ییکاربردها یبرا یورتانی

، نورتاییبر پل یمبتن کِیاالست یهاچسب در میان تمام کاربردهای گوناگونِ .باشندمی ی، ضرورهستندزیاد دوام  و

یری پذانعطافو  یبندمانند آب قابل توجهی یایکه مزا مطرح استدر ارتفاع زیاد  SSAهای سامانهدر ها استفاده از آن

کنندگان در صنعت حمل و نقل دیکنندگان و تولنیتام یرا برا مقرون به صرفه بودن و ،یااتصال چند مادهدر دمای کم، 

 . [23] دندهیارائه م



 

 

کام به وزن سامانه، نسبت استح های زیادی از جمله، چالشدر ارتفاع زیاد SSAتوسعه مواد مناسب برای کاربردهای 

پذیری در ارتفاع استراتوسفر )درجه حرارت ت در برابر محیط زیست، انعطافدر برابر گازهای باالبرنده، مقاوم تمقاوم

ºC82- ) [23] به همراه داردرا برای طراح مواد شدید  ماوراءبنفشو اشعه  ازونی های باالدر غلظت تمقاومو . 

 بهیورتانی پلیچسب  هیال کیالیه پوشش بدنه با  عنوانبهرا وکتران ، SSA سامانه یک راحیطدر  و همکاران 1الون

 هیال یرویورتانی پلیچسب  هیال کی مجدد .ندمشابه( متصل کردموارد  ای ومیهلحفظ  یمانع گاز برا )الیه دیآمیپل هیال

محافظت در  یاصل تیمز یدارا واست  دهی( چسبPVDF) دیفلورادنیلینیویپل هیآن ال یشود که رویاعمال م آمیدیپلی

-را امکان دیساده تول یهاوهینسبتاً آسان است و شیورتانی پلی یچسب موادِ نیاست. کار با ا ماوراءبنفشاشعه و  ازونبرابر 

  نییپا یه در دماهااست ک هنیرئورتان فلویویپل کی یحیترج ورتانییخاص، ماده پل طوربهسازد. یم ریپذ

تا مانع از جذب هرگونه  شودنیز هست. این خاصیت دفع آب موجب می زیآبگر ،کردهخود را حفظ  یریپذانعطاف

که مواد در ارتفاع  یعنی جایی باال یدمادر  عالوه بر این،نفوذ کند.  سامانه یرونیکه ممکن است به سطح بشود  یرطوبت

شکاف  ایچسباند و هرگونه سوراخ یم گریکدیها را به هیمواد چسبنده ال ،رندیگیم در طول روز در معرض آن قرار ادیز

  .[23] کندیپر مرا مشاهده شود  های بدنهپوششکه ممکن است در  یکوچکمیکرونی 

خود را  پوشش یریپذانعطافتوانستند  نییپا یکه در دماها یورتانیهای پلیاستفاده از چسب و همکاران با 2لیگت

یکدیگر  بهدهنده بازتاب شیافزا هیالیک ی و پوشش فلز هیالیک به را  ی شفافپوششفیلم  هیالیک ، کنندیحفظ م

 هیاز ال یدیبازتاب خورشو همچنین  اوزونو  ماوراءبنفشاز اشعه  ایالعادهوقمحافظت ف ین روش،ابا . اندمتصل کرده

خواص به منظور بهبود  ی معدنیهاپرکننده ایکننده تیتقو افیال ،هاچسبهمچنین گاهی به  .آوردندفراهم  یپوشش فلز

ی نیز استفاده کربن یهابخار شده و نانولوله یمسیلیس ،دودهشامل  1یآل ریغ یهاپرکنندهی اضافه کردند. همچنین از کیمکان
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 شکاف ای منفذهرگونه از طرف دیگر ند و اچسبیم گریکدیها را به هیال طرفکیاز چسبکردند؛ با این هدف که، 

 . [26] شودمیر پ احتمالی در سامانه به این وسیله

دیگر  هیدو البین  یچسبرا با استفاده از اتصاالت  یافیکننده التیتقو هیال کدر کار خود یو همکاران  1فراندسن

استفاده  یبالقوه داخلالیه  کیو  یهوازدگ هیالبا عنوان ، یرونیبدنه ب هیال کیدر میان یورتانی  چسبی این الیه. قراردادند

کار ه ب نییپا یریپذبا نفوذمانع گاز  یاصل یهاهیال عنوانبهخاص  طوربهرتانی، یوچسب  یهاهیالدر این تحقیق،  .شودیم

چنین اصوالً ها است. هیالدیگر گاز  یریپذچسب کمتر از نفوذ یهاهیال گازِ یِکل یِریپذنفوذ کهیطوربه ؛اندشدهگرفته

در  ،و متداول یطورکلبهمتعارف است.  ریغ ،گاز نییپا یریو نفوذپذ یچسبندگ یعملکردها ی، یعنی همراه شدنبیترک

، هاهیال گرید یعملکردهاوجود دارد. شایان ذکر است  یچسب یهاهیاز ال یمانع گاز متفاوت یِاصل یهاهیالیک سامانه، 

 .[28] و حرارت است ژنی، اکساوزون، ی، نور مرئماوراءبنفشحافظت در برابر اشعه ، میهوازدگ هیال ژهیو طوربه

 با استفاده از چسب این پوشش را  آماده کرده والیه بیرونی بالن را با بافتی ساده از وکتران  و همکاران 2کنگ

در تهیه پوشش بالون با نیز  1کا و گا .[21]روکش کردند  UVیک الیه از جنس تدالر حاوی جاذب  یورتان توسطپلی

های مختلف مانند زایلون، تدالر و مایالر در کنار هم یورتانی برای اتصال بین الیه پوششسازی، از چسب پلیلمینیت

های یورتانی برای اتصال الیههای پلیشمار چسبهای بیستفاده. این موارد چند نمونه جزیی از ا[27]استفاده کردند 

 باشد.می SSAهای سامانهدر  هاموجود در لمینت

 بر کاهش وزن در یتر را براسبک یگسترده از بسترها یبیدر حال تکامل هستند تا ترک SSAهای سامانه ساختار

 نیرا برآورده کند. همه ا یداریو اهداف پا مدنظر یهاتیواست تا اول رییبه سرعت در حال تغچسب  ونی. فرموالسرندیگ

ارائه  یبا مدول باال برایورتانی پلی یهاچسبساخت  گذارد.یم ریتأث مورد استفاده یهاروندها بر الزامات عملکرد چسب

 نی. استا تهافیتوسعه یطیمح یبندو خواص آب یانبساط حرارت تیریمد طوالنی، دوام ،باال یچشیو استحکام پ یسفت
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خود یک الیه سبک وزن را در  یاچند ماده یهایحاتا طرشوند فرموله میبستر به هم  نیچند بر مبنای اتصالها چسب

  .[27] دهند یجا

، نینوظهور مانند چ یدر بازارها منیباال و ا یکردعمل یمطابق با استانداردها یجهان دکنندگانیتول یبرا دیجد مسیر

، فرصت خوبی را برای احیای نانو مواد یریکارگبهمواد است.  نانوبا یورتانی پلیهای چسبکردن فرموله  لیو برز هیروس

تر از هوا ویژه برای کاربردهای وسایل نقلیه سبک طوربهکه  ایهای نانوییسامانهدر  .[8] کندمیایجاد  هاخواسته

پلیمری  یهاتینانو کامپوزشوند. تنظیم می سامانهها بر اساس مقیاس و مناسب بودن ، خواص و ویژگیاندشدهیطراح

یورتانی، ماتریس پلی تینانوکامپوزهستند که حاوی یک فاز پراکنده در یک ماتریس هستند. در مورد  یدوفازموادی 

برای دستیابی به کیفیت کننده ممکن است یک نانو ماده آلی یا ترکیبی باشد. یورتان است و فاز تقویتپلی پلیمر بر پایه

 ، پرکننده باید دو شرط داشته باشد:چسب نهایی الزم در خواص

 داشته باشد در نانوکامپوزیتگی خوب پراکندالف( 

 . [8] اتصال مناسبی وجود داشته باشد یپلیمرریس ماتب( بین پرکننده و 

، مخلوط کردن [20]توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: پلیمریزاسیون درجا های ساخت نانوکامپوزیت را میروش

، تداخل ییورتانپلی های. در واقع، روش تهیه نانوکامپوزیت[11]و مخلوط کردن در حالت محلول  [12]در حالت مذاب 

 ای در راستای ساخت یورتانی، آینده امیدوارکنندههای پلیکند. نانوکامپوزیتبین پرکننده و پلیمر را کنترل می

 .[8]ایمن، کارآمد و مقرون به صرفه دارند  SSAهای سامانه

های نانو کربنی مانند پرکنندهاز  طورمعمولبه، SSA یهادر سامانهیورتانی با کاربرد ی پلیهازیتکامپونانودر تهیه 

بسیار  SiO)2(اکسید سیلیسیم نانو رس و دی ،TiO)2( اکسید تیتانیوم، دییو نانوالیاف کربن (CNT)ها نانولوله و گرافن

های های سامانهدر چسب شدهگرفتهکار ه های بیورتان. در میان خواص گوناگون پلی[12]گیرد قرار می مورداستفاده

SSA ،های اِی غیر قابل نفوذ مانند سیلیکاتهای صفحهدر حضور نانو پرکننده نیورتاپلیی نفوذپذیری گاز مشخصه

 عنوانبهعمده  طوربه نانو موادیابد. این قابل توجهی کاهش می طوربهای )خاک رس(، گرافن، اکسید گرافن و غیره، الیه



 

 

های گاز، خاصیت مانع ار مولکولکنند و با افزایش مسیر پیچیده و درنتیجه افزایش مدت انتشیک مانع فیزیکی عمل می

 .[8] (7 شکلبخشند )را بهبود می یورتانیپلیماتریس گاز 

 

 

 .[8] ورتانییپلگاز در  یریکاهش نفوذپذ یبرا لتریبا ف جادشدهیا موانع ری. تصو7شکل 

 

 1سیلوکسان یچندوجه یگومرهایالمواد نانو هیبریدی، ، 3O2(Al(مانند نانوذرات اکسید آلومینیوم دیگری نانوذرات 

(POSS) این نانومواد ممکن است با ماتریس  را بهبود بخشند.یورتان پلیتوانند خاصیت مانع گاز و نانوسلولز هم می 

اند را تغییر دهند تا خاصیت مانع گاز را افزایش دهند. اخیراً محققان بیان داشته آنمورفولوژی واکنش داده و یورتان پلی

)دارای آنالوگ دو بعدی گرافن که از نظر اتمی نازک بوده و ترکیبی غیر کربنی است( نیز  یوجهششکه نیترید بور 

 .[12]باشد مانع گاز پلیمرها می خاصیتدارای پتانسیل خوبی برای افزایش 

رس جهت خاک یورتان / سنجی استفاده از نانوکامپوزیت پلیای در زمینه امکانمطالعه [11]و همکاران  2یجوش

از روشی مبتنی بر طراحی  [12]و همکاران  1یچاترجاند. گزارش کرده SSA هایسامانهدر  یبهبود خواص مانع گاز

 . [12] اندساندن نفوذپذیری گاز استفاده کردهیورتان برای به حداقل رهای نانو در پلیسازی پرکنندهآزمایش برای بهینه

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane 

2 Joshi 

3 Chatterjee 



 

 

ت در برابر ای برای بهبود خواص مکانیکی، خاصیت مانع گاز، پایداری حرارتی، مقاومهای الیهاز سیلیکات 1دانکن

 یواندروالسهای رس توسط نیروهای ضعیف استفاده کرد. الیهیورتانی های پلیچسبشعله و مقاومت در برابر خوردگی 

ترین معمول .شوندهای قابل تبادل یا رطوبت اشغال میهای خاک رس توسط برخی از کاتیونشوند و حفرهانباشته می

مانند مونتموریلونیت  2:1های ای یا فیلوسیلیکاتهای الیهرتانی، سیلیکاتیوهای پلیهای مورد استفاده در چسبرس

(MMTساپونیت، بنتونیت و هکتوریت ،)از چندین الیه  2:1ای های الیهسیلیکات 1هستند. ساختار بلورشناسی 2

کات آلومینا یا منیزیم بین دو ورق سیلی یوجههشتاست که در آن، در یک الیه خاص یک ورق  شدهلیتشک

 . [13] (0 شکلگیرد )قرار می یچهاروجه

 

 .[13] 2:1 کاتیلیلوسی. ساختار رس ف0شکل 

متراکم در  صورتبهکه  است 2sp دو بعدی و پهن دارای پیوند از اتم کربنتک اتمی صفحه مسطح یک  ،گرافن

 یهاپرکننده نیادر م .نانومتر است 122/2آن  درکربن -کربن یوندو طول پ قرارگرفته یالنه زنبور بلوریشبکه  یک

، یکی، خواص مکانیو حرارت یکیالکتر یتبالقوه در بهبود هدا یلپتانس یلبه دل گرافنبر  یمبتن یهامختلف نانو، پرکننده

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Duncan 

2 Montmorillonite, Saponite, Bentonite and Hectorite 

1 Crystallography 



 

 

 عنوانبه، یورتانیپلی یهایسماتر یگاز ممانعت، مقاومت در برابر آب و هوا و یکالکتری، عملکرد د1ریزموججذب 

بشقاب مانند و اندازه  رساختا یلبه دل. شوندیمحسوب مپلیمرها  جدیدنسل  یکاربردها ینانو برا هایپرکننده ینبهتر

 از جمله  یمرهاپلبسیاری از  یگاز ممانعت یتنانومتر(، گرافن در بهبود خاص 62/2کوچک ) یاربس یمنافذ هندس

 یزن یومهل یهادر برابر اتم یاما حت استنانومتر  131/1 فقطورق گرافن یک کارآمد است. ضخامت  یاربسیورتان پلی

 سیگرافن در ماتر یهایهال یعبر گرافن به توز یمبتن یهایتنانوکامپوز یزیکیفیمی ش یاتخصوص. [16]است  رینفوذناپذ

، عاملی هایگروه نداشتن یل، به دلبکردارد. گرافن  یبستگ یمرپل یسگرافن و ماتر یهایهال ینب یسطح یوندو پ یمرپل

دهد. در مقابل، ینم یلتشک یهمگن یهایتکامپوزبه همین جهت دهد ینشان م یآل یمرهایبا اکثر پل یفیضع یسازگار

گرافن  مثالعنوانبه) دارای گروه عاملیو گرافن  احیا شده یدِاکسرافن، گیداکسمانند گرافن شدهاصالحگرافن  یهاورق

 .[18]دارند.  یشتریب یسازگار یآل یمرهای( با پلیدروکسیلهبا  شدهاصالح

 یساختار یبی هستندمواد نانوساختار ترک ینظهورترنواز  یکیکه ( POSS) نسیلوکسا یچندوجه یگومرهایال

و چهارچوب آلی  (Si-O)معدنی حاوی اکسیژن و سیلیکون  هسته دارای ویا شبیه به قفس در ابعاد نانو دارند  یچندوجه

مقاوم است.  یرتو حرا یمیاییاز نظر ش Si-O معدنی (. هسته12)شکل  باشندمیها گوشهدر  (R)دار استخالف

  یا یقطب یساختارها یا( یقطب یر)غ یدروکربنیه یایرهزنج هایساختار دارای ( ممکن استR) یآل هایاستخالف

 .کرد یمرا تنظ POSS پذیریو واکنش خواص یمیتوان شی، میآل یساختارها ینباشند. با کنترل اعاملی  یهاگروه

POSS یگاه یو حت یکیرئولوژ یات، خصوصیکیشعله، خواص مکان ی، بازدارندگیحرارت یداریبهبود پا یبرا 

  .[17] است شدهگنجانده یمریپل یباتترک یا یمرهاپلیورتان و دیگر پلیدر  یگاز مانع یمشخصه

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Microwave 



 

 

 

 .POSS [12] هیپا ییایمی. ساختار ش12 لشک

 SSAهای سامانه در ورتانییپل یهاچسب مهم الزاماتها و ویژگی -5-1

 نفوذپذیری -5-1-1

 ایجاد پارگی یا منفذ در طول زمانِ .باید حداقل باشد SSAهای ر سامانهمورد استفاده د هایچسبنفوذپذیری 

های مجدد سامانه پر شدن نیاز به ناپذیر است و موجب خروج گاز به محیط زیست و، امری عادی و اجتنابیریکارگبه

SSA  [12]که ضررهای زیادی را به همراه دارد  شودمیبا گاز . 

. باشندیمنفوذپذیری گاز کم  ها از جمله پلیمرهایی هستند که داراییورتانبیان شد، پلی نیز نیازاشیپور که طهمان

نفوذپذیری را کاهش و  ارد. افزایش حجم بخش سخت،یورتان به ساختار بخش نرم و سخت آن بستگی دنفوذپذیری پلی

مانند  ختس یهابخش است که شدهانیب گونهنیا. [22, 10]دهد افزایش حجم بخش نرم، نفوذپذیری را افزایش می

-یگاز م عبور تینرم که منجر به خاص یهاکنند و حرکت بخشیعمل م یدهنده عرضاتصال نیذرات پرکننده و همچن

 یهااناتیزوسیدارد. ا یادیز یدر سنتز بستگ شدهاستفاده اناتیزوسیبه نوع ا یورتانپلی یسخت کنند.یشوند را مهار م

از و همکاران  1مطالعه جالب، مدهوان کیدهند. در یرا ارائه م یباالتر اریبس یسخت کیفاتیبا آل سهیدر مقا آروماتیک

و  HMDI ،TDIمختلف ) یهااناتیزوسیاثر ا ،(PDMS-PU( )ورتانی-لوکسانیسلیمتید) یپل هایغشا یسر کی قیطر

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Madhavan 



 

 

MDI )بخش سخت و  عنوانبهPDMS به این نتیجه رسیدند و  دندگاز مطالعه کر یریپذنفوذ یبر رو بخش نرم را عنوانبه

ممکن شد. جداسازی فاز ( 2COو  2N، 2O) منجر به افزایش نفوذپذیری برای همه گازها PDMSفزایش بخش نرم که ا

پراکنده در  PDMS باشد و فازهایدرگیر شده هر دو بخش سخت و بخش نرم  لیل تفاوت پارامتر حاللیت دربه داست 

شایان ذکر است که ویژگی عدم نفوذپذیری  .ها عمل کنندمقاومت کمتر برای انتشار مولکول ی باغشاها برای تولید مسیر

  .[21]های گاز افزایش داد ر مولکولهای مانع عبوتوان با پرکنندهها را مییورتانگاز برای پلی

 مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی -5-1-2

محیطی و سایر شرایط های زیستیندهدر معرض اشعه ماورا بنفش، باران، رطوبت، آالبه شدت  SSAهای سامانه

 یرود اجزاد. عالوه بر این، انتظار مینرود در برابر این شرایط تحمل باالیی داشته باشد که انتظار مینگیرسخت قرار می

یورتان مقاومت بسیار خوبی در د. پلیناست را دارا باش شدهیطراحنده آن توان استقرار طوالنی مدت که برای آن زسا

د دناشاره کرد که نشان دا [22]و همکاران  1داستوان به مطالعه در این راستا می ر تغییرات آب و هوایی دارد.براب

 .[22] روغن کرچک مقاومت بسیار خوبی در برابر تغییرات آب و هوایی دارند های بر پایهیورتانپلی

 قابلیت اتصال  -5-1-3

بتوانند از  SSA سامانههای مختلف و محل درزها در ها باید طوری باشد که در هنگام تهیه لمینت، الیهجنس چسب

ها، توانایی اتصال را یورتانیت بلوری شدن بخش نرم پلی، قابلطرفکیازقابلیت اتصال بسیار خوبی برخوردار باشند. 

 های کوواالنسی کنشهای قطبی و برهمها با ایجاد پیوند هیدروژنیِ بخشیورتاناز طرف دیگر، پلی؛ بخشدبهبود می

ی از بسترها بوده و با بسیار صرفهبهمقرونیورتانی های پلیبنابراین، چسب .توانند اتصاالت مطلوبی را سبب شوندمی

  .[21]سازگار هستند 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Das 



 

 

 فرسایش انعطافی -5-1-4

ها است. در الستیک ای ویژههای استوانهخوردگی تحت فشارها و کششفرسایش انعطافی، پدیده ترک

 کاهشها دارای خاصیت فرسایش انعطافی خوبی هستند که با افزایش پیوند عرضی در پلیمر این ویژگی دچار یورتانپلی

ها در باالترین فشاری که یورتان و میزان فرسایش انعطافی آنروی االستومرهای پلی [23]و همکاران  1ورنر. [22]شود می

  .[23] انددست یافتهمطلوبی و به نتایج  بود مطالعه کرده آمدهدستهبیورتان برای پلی

 قابلیت درزگیری حرارتی -5-1-5

ری است که با استفاده از اندکی حرارت به یکدیگر متصل های پلیمقابلیت درزگیری حرارتی، خاصیت فیلم

شوند. قابلیت درزگیری حرارتی و یکپارچگی درِز حاصل به سه عامل ماشین، رزین و فیلم و تعامل بین این سه عامل می

روی  [28]و همکاران  2انگیآنش .[26]د نحتی در دماهای پایین قابلیت درزگیری حرارتی دار هایورتانپلی .بستگی دارد

 .[28] اندگزارش کرده ºC116تا  86یورتان را پلی یحرارتیورتان مطالعه کرده و قابلیت درزگیری میزان انتشار پلی

 پایداری در دمای پایین -5-1-6

تغییرات دمایی  در معرضای گاز داخلی، در طول عمر خود هبه دلیل چرخه روزانه و آنتروپی SSA هایسامانه

متغیر باشد. از جهت دیگر به دلیل  ºC62تا  -62تواند از د. دمای محیط مینگیرشرایط سخت محیطی قرار می درزیادی 

ای بسیار عالی از هپایین دارای ویژگی ییورتان در دماکند. پلیمیایجاد منفی اثرات تغییر ارتفاع زیاد، تغییرات فشار نیز 

پذیری کافی، نفوذپذیری کم، خواص مکانیکی مطلوب و حتی قابلیت درزگیری جمله توانایی اتصال قوی، انعطاف

  .[8] باشدمیحرارتی در دمای پایین 
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2 Anshyang 



 

 

 خصوصیات مکانیکی -5-1-7

به ترکیب بخش ها یورتاندر پلیهستند. خصوصیات مکانیکی  SSA وبِها دارای خواص مکانیکی مطلیورتانپلی

مولکولی بستگی دارد. افزایش بخش سخت باعث بهبود خواص استحکامی کنش بینسخت و بخش نرم همراه با برهم

و االستیسیته  مگا پاسکال 06تا  22گسترده در محدوده  یدارای استحکام کششتوانند می هایورتانشود. پلییورتان میپلی

 3/2تا  3/2در حدود  ایپذیری گستردهباشند. همچنین محدوده انعطاف پاسکال گایگ 3/3تا  3/2استاندارد در محدوده 

 . [27]توانند پوشش دهند را می پاسکال گایگ

 SSA هایسامانه یورتانی مورد مصرف درپلیهای چسبارزیابی های آزمون -5-2

 آزمون نفوذ هلیوم -5-2-1

های نفوذ هلیوم باید بتوانند برای زمان طوالنی گاز هلیوم را حمل کنند آزمون SSAهای ه سامانهکبا توجه به این

در ارایه شده  Manometric Mروش  این آزمون به، ومیهلپذیری نفوذبررسی  منظوربهشود. ی میبسیار مهم و جدی طلق

از شود. قابل ذکر است این روش برای تخمین میزان انتقال گاز می انجام ASTM D1434 (ASTM 2015d)استاندارد 

 .[1] شوددار استفاده میهای روکشفیلم، ورقه، لمینت یا بافتشکل مواد به  قیطر

 زاتیتجهکمک توان با یرا م یرینفوذپذ بیانتشار و ضر بیضر ت،یحالل بیضر نیسرعت انتقال گاز و همچن

 بر روش این اساس شود.یکنترل م ºC21 یتوسط حمام آب در دمامداوم  طوربه شیاآزم یکرد. دما یریگاندازه ویژه

شود. یم جادیدر دو طرف نمونه ا مگا پاسکال 1/2اختالف فشار آن در  و( 11کل ش) است استوار فشار اختالف

 نییدست آمده از محفظه پا هفشار ب راتییتوان با تغیواد را می ممانعتی ممشخصهشد،  داریانتقال پا ندیفرآ نکهیازاپس

 .[1] محاسبه کرد

ک، سوراخ و سایر نمونه انجام شود و نمونه آزمایش باید فاقد چین و چرو 1های نفوذ هلیوم باید حتما روی ونآزم

( متریلیم 13با قطر  یارهیدانقایص بوده و از ضخامت یکنواختی برخوردار باشد. نمونه آزمایش باید در اندازه استاندارد )

میکرومتر( حداقل در پنج نقطه از محدوده آزمایش باید با  3/2و متناسب با سلول آزمایش بریده شود. ضخامت نمونه )

ضخیم  هانمونه ازآنجاکهگیری شود. مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط باید ثبت شود. یبره اندازهگیر مدرج کالیک شماره



 

 

 شود که گریس بیشتری در ناحیه حلقوی مورد نظر در سطح پایین محفظه زده شود تا و محکم هستند، ترجیح داده می

پس  .ابدی انیجر ییدهد تا به محفظه باالیازه ماج ومیگاز باز خواهد بود و به گاز هل چهیدر. بندی خوبی داشته باشدآب

به  یبرافشار بر حسب زمان  یمنحن کی تیشود و در نهایم یریگاندازه فوراً  نییفشار در محفظه پا ش،یاز شروع آزما

 .[1] دشویپردازش م زدست آوردن نرخ انتقال گا

 

 .[1] گاز یرینفوذپذ آزموندر در دو طرف فیلم فشار  اختالف نمای دستگاه سنجش .11شکل 

 استحکام پوستگی  آزمون -5-2-2

 انجام  پوشش بدنهبر بستری از  یورتانیهای پلیبرای چسب ASTM1876-08بر اساس استاندارد  1پوستگی  آزمون

 123پارچه به طول قطعه دو بین  متریلیم 23/2یی با ضخامت حدود ها، ابتدا فیلمآزمونهای . برای ساخت نمونهشودمی

در  ºC162دمای  دقیقه در 12( و به مدت حدود 12شکل ) شوداعمال میمطابق استاندارد  متریلیم 132 یو پهنا ترمیلیم

به  یی، نوارهاهم دما شدن با محیطو  از دستگاه هارج کردن نمونهاخپس از . در نهایت گیردمیقرار گرم  پرس دستگاه

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1 Peel Stregth 



 

 

 12با فاصله بین دو فک  کشش. این آنالیز در دستگاه گیردمیقرار  نآزموو تحت  شدهدهیبرها از آن متریلیم 23 یپهنا

 . [1]شود میانجام بر دقیقه  متریلیم 232متر و سرعت سانتی

 

 .[1] استحکام پوستگی آزمونهای مشخصات نمونه .12شکل 

 

 استحکام کششی -5-2-3

طول  ،با ضخامتیورتان پلی سببر پایه چهای روی فیلم ASTMD882ها براساس استاندارد . نمونه1کشش آزمون

مناسب  یهارهیو دستگ یکشش با محدوده بارگذار آزموندستگاه در  متریلیم 2و  12، 23/2حدود و عرض به ترتیب 

و  استحکام ش،یما. بر اساس روش آزشودانجام میببندد  شیها را محکم و بدون لغزش در طول آزماکه بتواند نمونه

  .[1] دشوینمونه محاسبه مپارگی 

 یریگجهینت و یبندجمع -6

در طراحی  باشند. هابرای ماهواره یقیمت ارزان ید ومف یاربس جایگزینی توانندمی( LTAاز هوا ) ترسبک یهاامانهس

در برابر باال مقاومت  با یمواد از اصوالً LTA یهاهای بسیار مهم سامانهیکی از زیرمجموعه عنوانبههای هوایی کشتی

در استراتوسفر کار  کهییازآنجا و شودمی استفاده یینپا یاربس یو دما یدشد UVن، وزوا یجو، غلظت باال یطمح
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اتصال  یک یاست. طراحهدرزاتصاالت  یفناوری و تحکام چسب و طراحمواد بدنه، اس یاصل یهاچالش کنند،یم

 یبرا یهچند ال هاییتکامپوز در چسباست.  یاتیتر از مواد بدنه باشد به اندازه پوشش بدنه حیقو یاکارآمد که برابر 

رساندن وزن مواد  به حداقل یبراچسب از نازک  یهالیک  اعمالکه  شودیاستفاده م یکدیگرمختلف به  هایالیهاتصال 

از الزامات در دمای پایین  یریپذو انعطاف( جدایشاز  یریجلوگ یخوب به هر جزء )برا یچسبندگمهم است.  یاربس

 ی مورد استفادهیمرهاپل دسته یناز پرکاربردتر یکیها یورتانیست. پلا هامورد استفاده در این سامانهچسب  یاساس

خود هستند.  ینسبت به رقبا یذات یبرتر یاز نظر خواص دارا کهشوند میمحسوب  های فضاییسامانهدر چسب  عنوانبه

های به الیه اتصال یی، توانایگاز مانع یات، خصوصپذیری عالیانعطاف، یینپا یدر دما یداریشامل پا یاتخصوص ینا

-ویژه کامپوزیته )ب یدجد یهایت. با توسعه کامپوزباشدمی مطلوب )تغییرات انبساطی کم( یو خواص حرارت مختلف

 زمینه یندر ا و دنانتخاب دار قدرت یگریاز هر زمان د یشبتر از هوا های سبکیستمس ان، طراحهای حاوی نانو مواد(

  .اندبسیار فعالی داشته قشن ییورتانیپل یهایت، نانوکامپوزیکاربرد

 ایفاتوانند یها را ممشابه ماهواره نقشی هوا از ترمدرن سبک های¬است که سامانه نیبر ا یمبن یجهان یهاینبیشیپ

 یبرا ینیگزیعنوان جابه LTA یهاتالش در جهت گسترش سامانه ،یتجار نظر از ر،یدهه اخ میدر ن نیکنند. بنابرا

و  یتجار هایاز سازمان یاریبس. است مدر حال انجاهای مدار پایین( )ماهواره کسانیبا اهداف  متیگران ق یهاماهواره

مند به شرکت عالقه 12از  شیدر حال حاضر بو کنند میتالش  هاسامانه نیا یدر سراسر جهان در جهت ارتقا ینظام

 االتیانگلستان و ا ه،یروس ،یژاپن، کره جنوب هند،فرانسه، آلمان،  ن،یدر چ ییهوا یاههستگایو ا هاسامانه نیتوسعه ا

های بسیاری برای ها، هنوز فرصتت زیاد صورت گرفته روی این سامانهمطالعا باوجود .باشندیم تیمتحده در حال فعال

تر از هوا وجود دارد که در این مقاله تالش شد گامی برای ورود به تحقیق و تولید این های سبکمطالعه بر صنعت سامانه

        ها برداشته شود.سامانه
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