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I

n recent years considerable efforts have been devoted to develop intrinsically energetic
polymers as explosives. These polymers are extensively employed as binders in polymer

bonded explosives (PBX) to enhance the total energy release. Polymers are principally
used to impart mechanical strength in energetic materials and increase their impact, friction
and heat resistance by producing protective matrices around the low molecular weight
energetic crystals. A variety of inert polymers including cured elastomers, thermoplasics
and thermoplastic elastomers are used as binders. Energetic polymers are developed as
binders in energetic systems in order to decrease energy dissipation from the application
of inert polymers.
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پليمرهاي پرانرژي :معرفي و کاربردها
فاطمه پاشائي سورباقي
تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده مهندسي شيمي ،گروه مهندسي پليمر ،صندوق پستي 14115-114
تاريخ دريافت ،1391/10/26 :تاريخ پذيرش1391/12/5 :

در سالهاي اخير ،تالشهاي زيادي براي گسترش پليمرهاي ذاتا پرانرژي انجام گرفته است .اين مواد

بهطور گسترده همراه با مواد منفجره ،به عنوان محمل پليمري با هدف افزايش مقدار رهايش انرژي

استفاده ميشوند .پليمرها اصوال براي ايجاد مقاومت مکانيکي در مواد پرانرژي و افزايش مقاومت آنها

به ضربه ،اصطکاک و گرما با ايجاد زمينه محافظ در اطراف بلورهاي مواد پرانرژي کوچکمولکول

استفاده ميشوند .گستره وسيعي از پليمرهاي بياثر شامل االستومرهاي پخت شده ،گرمانرمها و
االستومرهاي گرمانرم به عنوان محمل به کار ميروند .براي کاهش اتالف انرژي ناشي از کاربرد
پليمرهاي بياثر ،پليمرهاي پرانرژي به عنوان محمل در سامانههاي پرانرژي گسترش يافتهاند که در
مقاله حاضر این پلیمرها بهطور اجمالي مرور میشوند.
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مقاالت علمی

مقدمه

پليمر پرانرژي عبارت از درشتمولکولي است که در ساختار آن
گروههاي عاملي پرانرژي مانند گروه نيترات وجود داشته باشد
[ .]1نياز به مواد پرانرژي با حساسيت کم براي کاربرد در مهمات
جنگي ،باعث گسترش کاربرد پليمرها و نرمکنندههاي پرانرژي در
کامپوزيتهای پيشرانه موشک و مواد منفجره با محمل پليمري
شده است .همانطور که از نام آن پيداست ،محمل پليمري است
که براي بههم چسباندن اجزاي جداگانه فرمولبندي بهکار ميرود.
مواد منفجره با محمل پليمري متداول شامل سامانة محمل بياثر
هستند و کارايي محدودي دارند .به عنوان نمونه ،پلیبوتادیان با
گروه انتهایی هیدروکسیل ( )HTPBداراي خواص فيزيکي عالي
است .ولي این پلیمر محملي بياثر است که انرژي کل خروجي از
ترکيب را کاهش ميدهد و منجر به کاهش کارايي سامانه ميشود.
براي ارتقاي کارايي سامانههاي حاوي پليمرهاي بياثر دو روش
به کار رفته است .روش اول ،کاهش مقدار پليمر محمل و دوم به
کاربردن پليمرها يا نرمکنندههايي (معموالّ اوليگومرهاي پليمرهاي
پرانرژي) که به مقدار انرژي ترکيب ميافزايند [.]2
روش دوم در ساخت مواد منفجره کارآمد و پيشرانههاي موشک
پيشرفته موثر است .این کار با قراردادن گروههاي عاملي پرانرژي
مثل آزيدو ( ،)N3نيترو ( ،)C-NO2استر نيترات ( ،)ONO2نيترآمين
( )N-ONO2و ديفلوئوروآمين ( )NF2در پيکره اصلي زنجير پليمر و
در نرمکننده تامين ميشود .قراردادن اين گروهها باعث افزايش
مقدار انرژي داخلي و تعادل اکسيژن در ترکيب ميشود [.]3
پژوهشهای بسياري در زمينه گسترش فرمولبنديهاي پرانرژي
جديد شامل محملهاي پرانرژي انجام شده است .پلياتر داراي
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گروههاي عاملي آزيدو يا نيتراتو مثل پلي(-3نيتراتومتيل-3-متيل
اکستان) ،poly(NIMMO( ،پليگليسيديل نيترات ،polyGlyn ،و
پلیمر گليسيديل آزيد ،GAP ،داراي بيشترين اهميت در میانپليمرهاي
پرانرژي هستند [.]4
سه نمونه از اين پليمرهاي پرانرژي به همراه پليمر بياثر HTPB
در طرح  1آمده است .برخي پليمرهاي پرانرژي به شکل پيشپليمر
با جرم مولكولي نسبت ًا کم (درحدود  )3000 g/molسنتز ميشوند
و در دماي معمولی به حالت مايعاند .اين پيشپليمرها ميتوانند به
عنوان نرمکننده در ساخت سامانههاي پرانرژي بهکار روند .بهمنظور
استفاده از اين نوع پليمرها به عنوان محمل ،بايد آنها را پس از
خشك كردن بهوسيله مادهاي مناسب در شرايط بهينه ،شبكهاي
کرد .از اين راه االستومر گرمانرم پرانرژي بهدست ميآيد [ .]5با
توجه به راهبردي بودن مباحث مربوط به پليمرهاي پرانرژي و
انحصاري بودن دانش فني مربوط ،تا کنون مقاالت پژوهشی اندكي
در اين زمينه انتشار يافته و اکثر اطالعات به شکل ثبت اختراع در
دسترس است.
پليمرهاي پرانرژي جديد شامل چهارگروه اصلي هستند:
 -1پليمرهاي شامل گروه آزيدو ،مانند پليمر گليسيديل آزيد،
 -2پليمرهاي شامل گروه پلياتر نيترات ( ،)ONO2پليگليسيديل
نيترات ،پلي( -3نيتراتومتيل-3-متيل اکستان)،
 -3ساير محملهاي پرانرژي مثل فلوئوروپليمرها و پليوينيل
نيتراتها و
 -4نرمکنندههاي پرانرژي شامل اوليگومرهاي پليمرهاي یاد شده
به عالوه گستره وسيعي از استرهاي نيترات ،نيتروآروماتيکها و
نرمكنندههاي آزيدو هستند.

HO

پليمر گليسيديل آزيد
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n

پلیبوتادیان با گروه انتهایی هیدروکسیل

طرح -1ساختار شيميايي پليمرهاي پرانرژي [.]4
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جدول  -1خواص گليسيديل آزيد پليمر [.]4
نوع GAP
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خواص

سه عاملي

دوعاملی

1/29

1/29

مایع زرد رنگ

مایع زرد رنگ

گرماي تشكيل(cal/g) ΔHf ،

280

280

Mn

≥900

1700±300

عامليت

2/5-3

2

پايداري در خأل در دمای  100°Cو 200h

≥3

≥3

چگالي ()g/cm3

رنگ

است که براي استفاده به عنوان توده سخت در ساخت االستومرهاي
گرمانرم مطلوب است ،در حالي که  AMMOمونومري نامتقارن
است که ساختار بيشکل ايجاد ميکند.
اين مونومرهاي پرانرژي با استفاده از شروعکننده تري فلوئوريد
بور-1،4-بوتانديال به پيشپليمري که به آساني قابل پخت است،
تبديل ميشود .پراهميتترين پليمر اين گروه (poly(NIMMO
است [.]3
پلي( -3نيتراتومتيل-3-متيل اکستان)

در ادامه تعدادي از اين پليمرها که کاربرد بيشتري دارند ،بررسي
ميشوند [.]5،6

پليمرهاي بر پايه اکستان مثل پلي( -3نيتراتومتيل-3-متيل اکستان)
داراي دماي انتقال شيشهاي کم و امتزاج پذيري با نرمکنندههاي
مشابه هستند و با ايزوسياناتهاي مرسوم در گرما پخت ميشود.
جدول  ،2خواص هر دو نوع ( poly(NIMMOدوعاملي و تکعاملي
را نشان ميدهد poly(NIMMO( .داراي محتواي انرژي ذاتي
 818 kJ/kgاست و به عنوان ماد ه غيرمحترقه طبقهبندي ميشود
[.]3،9

پليمر گليسيديل آزيد

پليمرهاي اکسيران

)(mL/g
دمای انتقال شیشهای)°C) Tg ،

-45

-45

در دهه  ،1980پليمرهاي داراي گروه آزيدو مثل پلیمر گليسيديل
آزيد به عنوان محملهاي پرانرژي گزارش شدند [ .]4اين پليمر
نخستين بار در  1972از واکنش آزيد سديم در ديمتيل فرماميد با
پلياپيکلروهيدرين توليد شد .اين پليمر معموالّ به حالت پيشپليمر
مايع با جرم مولكولي كم ،به دو شکل شاخهاي و خطي تهيه ميشود و
با استفاده از عامل شبكهايكننده به شکل االستومر درميآيد .خواص
اين پليمر در جدول 1آمده است [.]7،8
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 1391

پليمرهاي اکستان

پلياکستانهاي پرانرژي از مونومرهايي مثل  - 3نيتراتومتيل -3 -متيل
اکستان (3 ،)NIMMOو-3بيس (آزيدومتيل) اکستان( )BAMOو
-3آزيد متيل-3-متيل اکستان ( )AMMOسنتز ميشوند (طرح .)2
 ،NIMMOمونومري با  Tgکم است که کاربرد فراواني در ساخت
مهمات دارد ،BAMO .مونومري متقارن و جامد (دماي ذوب )80°C
CH2N3

CH2N3

O

O
CH2N3
BAMO

CH3
AMMO

طرح  -2ساختار مونومرهاي  BAMOو .]4[ AMMO
64

پليمرهاي اکسيران داراي خواص مشابه فيزيکي و شيميايي با
پليمرهاي اکستان (طرح  )1هستند .تفاوت اصلي پليمرهاي اكستان
جدول  -2خواص (.]4[ poly(NIMMO
ماده

(poly(NIMMO

سهعاملی

دوعاملی

Mw

6500

17000

Mn

4200

12500

Mw/Mn

1/55

1/36

عامليت

≤3

≤2

)Tg (°C

-35

-30

دماي شروع تخريب ()°C

184

187

پايداري در خأل

بسيار پايدار

بسيار پايدار

حساسيت به ضربه )(Rotter

غيرحساس

غيرحساس

گرانروي در 30°C

-

1600

 -1به کمک  DSCبا سرعت گرمادهی  5°C/minبه دست آمده است.
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طرح  - 3تهيه پليگليسيديل نيترات [.]11
با پليمرهاي اكسيران در کمتربودن يک گروه متيلن در واحد تکراري
است .مهمترين عضو اين گروه پليگليسيديل نيترات (پليگلين)
است [.]10
پليگليسيديل نيترات

جدول  -3خواص پلي گليسيديل نيترات [.]3
کميت

مقدار

چگالي ()g/cm3
)Tg (°C

1/46
–35

گرماي تشكيل(cal/g) ΔHf, ،

–68

عامليت

عدد هيدروكسي )(mg KOH/g
تعادل اكسيژن

دماي شروع  شعله )(°C

~2
~37
-60/5
170

پليگليسيديل نيترات در جدول  3آمده است.
پيشپليمر پليگليسيديل نيترات پايداري شيميايي زیادي دارد.
در حالتی كه اين ماده با ايزوسيانات پخت شود ،الستيک حاصل
پايداري کمينشان ميدهد و پيرسازي طوالني مدت منجر به تجزيه
الستيک ميشود .طرح  ،4ساختار الستيک پليگليسيديل نيترات را
نشان ميدهد.
وجود پايدارکنندهها باعث پيشگيري از تجزيه ميشود .تجزيه
الستيک پليگليسيديل نيترات به انرژي فعالسازی اندک تجزيه،
ناشی از شکست پيوند يورتان مربوط است و کمتر با تجزيه معمولي
نيترات استر انجام ميگيرد .چنين گسستگی در (poly(NIMMO
ممکن نيست ،زیرا اتم غيرثابت براي انتقال ندارد .به نظر ميرسد،
اين ناپايداري مشکل ذاتي پيشپليمر پليگليسيديل نيترات است
و به ايزوسيانات مورد استفاده وابسته نيست .غلبه بر اين مشکل
با اصالح انتهاي زنجير براي ايجاد پليگليسيديل نيترات با
انتهاي ديال امکانپذير است .آزمونهاي پيرسازي شتابیافته
( )accelerated agingدر  60°Cو اندازهگيري سختي پليگلين پخت
شده نشان ميدهد ،الستيک پخت شده از پليگلين اصالح نشده بهسرعت
تجزيه ميشود .در حالي که الستيک اصالح شده با سولفوريک اسيد-
تتراهيدروفوران ساختار خود را حفظ ميکند و مقاومت خوبي در برابر
کشش دارد .آزمونهاي پايداري در خأل نشان ميدهد ،الستيکي که در
آن انتهاي زنجير با سولفوريک اسيد -تتراهيدروفوران اصالح شده،
داراي پايداري حدود  2 mL/gاست [.]12
پليمرهاي نيتروژندار

پليمرهاي نيتروژندار که به عنوان محملهاي پرانرژي کاربرد
65
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از پليمرشدن گليسيديل نيترات ( )Glynپيشپليمري با گروه
انتهايي هيدروکسيل بهدست ميآيد .ايجاد اتصال عرضي يورتان
با ايزوسياناتها منجر به ایجاد الستيک پخته شده پليگليسيديل
نيترات ميشود.
پليمرشدن پيشپليمر نيازمند شروعکنندﺓ اسيدي مثل تري
فلوئوروبوريک اسيد اترات ترکيب شده با يک الکل دوعاملي
(گليکول) براي ايجاد پليمري دوعاملي است .افزودن آرام محلول
مونومر به شروع کننده ،واحد مونومر فعال شدهاي ايجاد ميکند
که طی فرايند حلقهگشا با الکل ترکيب شده ،دوباره پروتون توليد
ميکند .پروتون واحد مونومر ديگري را فعال ميکند که به زنجير
پليمر افزوده ميشود (طرح .)3این واکنش پس از سرد شدن با آب و
غيرفعال سازی خاتمه مييابد [.]11
پيشپليمر پليگليسيديل نيترات مايعي زردرنگ با چگالي و

انرژي زیاد و دماي انتقال شيشهاي کم است .حساسيت این
پیشپلیمر کمتر از آن است که در گروه مواد منفجره قوي قرار
گيرد .پليگليسيديل نيترات داراي انرژي ذاتي  2661 kJ/gاست
که نسبت به  GAPو ( poly(NIMMOبیشتر است .خواص

مقاالت علمی
ONO2

ONO2
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O

O

O

الستيک گليسيديل نيترات

P

OH

O
O

ONO2

P

مونومر گليسيديل نیترات

پيشپليمر گليسيديل نيترات

طرح  -4روند پخت الستيک پليگليسيديل نيترات [.]3
دارند ،شامل پليوينيل نيترات ،پلينيتروفنيلن ،نيترآمين پلياتر و
اپوکسيهاي داراي پيوند  N-Nهستند .پليفورفوريل گليسيديل
اتر بياثر نيز به عنوان راهي براي دستيابي به محملهاي پرانرژي
شناخته شده است .بهنظر ميرسد ،پليمرهاي پرانرژي ميتوانند با
ترکيب گروههاي پرانرژي (همانند آزيدو ( ،)N3نيترو (،)C-NO2
استرنيترات ( ،)ONO2نيترآمين ( )N-ONO2و ديفلوئوروآمين
( )NF3با پلي(فورفوريل گليسيديل اتر) ايجاد شوند [.]4
پليوينيل نيترات

نخستین بار پليوينيلنيترات ،- CH2CH(ONO2( - ،براي جايگزيني
محملهاي نيتروسلولوز تهیه شد .این ترکیب ،با نيتراتدار شدن
پليوينيلالکل با اسيدهاي مخلوط نيتريک اسيد در اتر يا نيتريک
اسيد در حاللهاي کلردار بهدست ميآيد .اين پليمر داراي چگالي
 1/5 g/cm3و وزن مولکولي بیش از  106است .پليوينيلنيترات
خالص در آزمونهاي پايداري خأل ،پايدارتر از نيتروسلولوز است و
به پيشرانههاي کامپوزيت دوتايي براي بهبود خواص مکانيکي
افزوده ميشود [.]3،4
پلينيتروفنيلن
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پلينيتروفنيلن پليمري بيشکل با پايداری گرمایی و جرم مولکولي
نسبت ّا کم (در حدود  )2000است .اين پليمر ذوب نميشود ،حالل
آن محلول استون-اتانول است و کاربردهايي به عنوان محمل مقاوم
در برابر گرما براي پيشرانهها دارد [.]3
پلياترهاي نيترآمين

پليمرشدن استر پلياترهايي که داراي عامل نيترآمين هستند با يک
واکنش در حالت مذاب و بدون حالل انجام ميگيرد .محصول،
پليمري با دماي انتقال شيشهاي و گرانروي کم و مقاوم در
برابر آبكافت است .اين پليمرها قابلیت زیادی براي استفاده در
فرمولبندي پيشرانهها دارند .عامليت نزديک به  2و دماي انتقال
شيشهاي نسبت ًا کم ميتواند در وزنهای مولکولي  500تا  104با
تغيير استوکيومتري ديال و مونومر بهدستآيد [.]3،4
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پليمرهاي پرانرژي تهيه شده با استفاده ازدينيتروژن پنتوکسيد

گروههاي عاملي نيترو ( ،)C-NO2نيترآمين ( )N-ONO2و استرنيترات
( )C-NO2گروههاي ساختاری پايه براي مواد پرانرژي هستند و
عموم ًا با نيتراتدار شدن به دست ميآيند .بهطور کلي ،روش سنتي
نيتراتدار شدن با استفاده از مخلوط اسيد ( 100%نيتريک اسيد يا
مخلوطي از نيتريک اسيد با سولفوريک اسيد) براي زنجير اصلي
پلياتر بسيار شديد است و انتخابي نيست .به هر حال ،واکنش

با دينيتروژن پنتوکسيد (( ،)N2O5که با ازوندار کردن  N2O4يا
آبكافت آندي در نيتريک اسيد  100%بهدست ميآيد) سريع است و
بهطور معمول در چند دقيقه در دماي محيط کامل ميشود .به عالوه
 N2O5بنا به محيطي که اعمال ميشود ،داراي رفتار نيتراتدار شدن
متفاوتي است.
در نيتراتدار شدن  ،N2O5پليمر ميتواند بدون بريدگي زنجير
اصلي ،نيتراتدار شود .اين مورد در نيتراتدار شدن جزئي
پليبوتاديان هم قابل مشاهده است ،به طوري که فقط يک
قسمت از پيوندهاي دوگانه به گروههاي اپوکسي تبديل ميشود.
اگر مقدار همارزی براي نيتراتدارکردن گروههاي اپوکسي استفاده
شود ،بدون حمله به گروههاي اولفين فقط باز شدن حلقه مشاهده
ميشود ،طرح  5نيتراتدار شدن پليبوتاديان را نشان ميدهد.
نيتراتدار شدن  HTPBدر دو مسير واکنش انجام ميشود ،مسير
سنتي که نيتراتدار شدن به کمک جيوه انجام میشود .روش دیگر
ايجاد گروه اپوكسي بر پليبوتاديانهاي با انتهاي هيدروکسي و
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طرح  -5نيتراتدار شدن پليبوتاديان [.]3

CH

CH2

مقاالت علمی

(

)

HOCH2 (CF2)nCH2OCH2O nH + H2O

CH2O

H+

HOCH2(CF2)nCH2OH

 NHTPBداراي گرانروي و دماي انتقال شيشهاي کم است و
بهراحتي با ايزوسياناتها پخت ميشود .برخي خواص کلي
 NHTPBبا  10%نيتراتدار شدن در جدول  4آمده است [.]3
پليمرهاي فلوئوردار

طرح  -6تهيه  HTPBنیتراتدار شده (.]3[ )NHTPB
سپس نيتراتدار شدن با دي نيتروژن پنتوکسيد است ،اين روش در
طرح  6نشان داده شده است.
درجه نيتراتدار شدن ،پايداري گرمايي و خواص مکانيکي را تحت
تاثير قرار ميدهد 10% .نيتراتدار شدن در پيکره اصلي پليمر منجر
به ايجاد ترکيب متعادلي از انرژي ،خواص مکانيکي و امتزاج پذيري
با نرمکننده هاي پرانرژي ميشود .در اين مقدار از نيتراتدار شدن
( )10-15%دماي انتقال شيشهاي پايين نگهداشته ميشود و با بسياري
از نرمکنندههاي پرانرژي نيز امتزاجپذيري کامل ايجاد ميشود.
جدول -4خواص .]3[ NHTPB

Mw

8000

Mn

3000

Mw/Mn

2/66

دماي انتقال شيشهاي)°C) Tg ،
دماي شروع تخريب)°C( ،

2

1

-58
150

پايداري در خأل

خوب

حساسيت به ضربه )(Rotter

خارج از محدوده
اندازهگيري

گرانروي در(Rotter) 30°C

128

 -1بــه کمــک  DSCو  -2بــه کمــک  DSCبــا ســرعت گرمادهــی  5 °C/minبــه دســت
آمــده اســت.

از مهمترين انواع پليمرهاي فلوئوردار پليفرمالها هستند،
پليفرمالها با واکنش ديهيدريک الکل با فرمالدهيد بهدست
ميآيند و منجر به پليمرهاي با انتهاي هيدروکسيل ميشوند .بدين
ترتيب ،زنجيرهاي با طول متغير ایجاد شده و پليمری با دماي انتقال
شيشهاي کم بهدست میآيد که به عنوان کوپليمر با ساير مونومرهاي
با  Tgکم بهکار ميرود .نماي کلي واکنش براي توليد پليفرمالها
در طرح  7آمده است.
پليمرهاي فلوئوردار داراي پايداري شيميايي و گرمايي بيشتري
نسبت به پليمرهاي نيترو هستند .افزون بر فلوئور گروههاي عاملي
ديگري نيز به عنوان عامل پرانرژي از جمله دي فلوئوروآمين مورد
توجه قرار گرفتهاند .گروه دي فلوئوروآمين گروه عاملي اکسيدکننده
است .فلوئور تکظرفيتي نصف اکسيژن دوظرفيتي در ايجاد تعادل
استوکيومتري احتراق دخيل است ،به اين معنا كه اتم فلوئور داراي
يك اربيتال نيمهپر در اليه آخر است و فقط پيوند يگانه ايجاد
ميكند ،در حالي كه اتم اكسيژن دو اربيتال نيمهپر دارد.
گروههاي دي فلوئوروآمين به ضربه نسبت ًا حساساند .کاربرد اين
گروههاي عاملي در مولکولهاي با نام تجاري  )X=NF2) SYEPو
 )X=NO2) FDNAدرطرح  8نشان داده شده است.
 SYEPداراي دمای ذوب کمتر ،چگالي و تعادل اکسيژن بيشتري
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طرح  -8ساختار پليمر فلوئوردار [.]3
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خاصیت

مقدار

اين پليمرها نسبت به هيدروکربنهاي بياثر مثل  HTPBبرتري ذاتي
دارند .فلوئوروکربنها داراي چگاليهاي بیشتری هستند که منجر
به فرمولبنديهاي با انرژي و کارايي بیشتر ميشود .جايگزيني
سوخت هيدروژن روي زنجير پليمر با فلوئور که اکسيدکننده است،
تعادل اکسيژن ترکيب را بیشتر کرده ،سبب افزايش کارايي ميشود.

پليمرهاي پرانرژي :معرفي و کاربردها

طرح  -7تهيه پلي فرمال [.]3

مقاالت علمی

جدول  -5خواصپليمرهاي فلوئوردار [.]3
پليمرهاي پرانرژي :معرفي و کاربردها

ماده

خواص
چگالي ((g/cm3
دمای جوش )(°C
حساسيت به ضربه

)2/5 (kg/cm

FDNA

SYEP

)(X = NO2

)(X = NF2

1/640

1/691

21

-2/5

158

141

y

F

F

F

H

C

C

C

C

F

CF3

F

H

x

طرح  -9ساختار کلي کوپليمرهاي فلوئوردار [.]3
است که در طرح  9آمدهاند [ .]3اين پليمرها داراي چگالي زیاد
به همراه مقداری زیاد فلوئوريد و پايداري گرمایی خوبي هستند.

نسبت به  FDNAاست .حساسيت ضربه  SYEPکمي بیشتر است [.]4

نتيجهگيري

کوپليمرهاي فلوئوردار

کوپليمرهاي فلوئوردار به عنوان محملهاي پرانرژي بياثر چگال
براي ترکيبات پرانرژي بهکار ميروند .کوپليمرهاي فلوئوردار
استفاده شده بهعنوان محمل بدون ازدست دادن کارايي به روش
اکستروژن و قالبگيري فشاري فراورش ميشوند .عيب اصلي اين
کوپليمرها کاربرد حالل اشتعالپذیر در فرايند اين کوپليمرها با
اجزاي پرانرژي سامانه است .از لحاظ ايمني و زيستمحيطي خارج
کردن اين حاللهاي اشتعالپذیر براي داشتن فرايندي بدون حالل
براي سامانه پرانرژي توصيه شده است ،نمونهاي از اين کوپليمرها
وينيلیدن فلوئوريد و هگزافلوئوروپروپيلن با نام تجاري Viton

پليمرهاي پرانرژي داراي خواص فوق العادهاي هستند که کاربرد
آنها را در سامانههاي پرانرژي مطلوب ميسازد .بدين دليل که
افزون بر ايفاي نقش محمل براي اجزاي پرانرژي کوچک مولکول،
مانع از افت انرژي سامانه هم ميشوند .از ميان پليمرهاي پرانرژي،
پليگلیسيديل نيترات ،پليمر گليسيديل آزيد و (poly(NIMMO
داراي بیشترین خواص انرژيزايي هستند که از لحاظ کاربردي
مورد توجه بسيار قرار گرفته اند .از اينرو ،سنتز و بهينهسازي
روشهاي سنتز اين پليمرها از اهميت ويژهاي برخوردار است.
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