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چکـيده . . .
انــدازه ذرات جامــد از عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر خــواص مکانیکــی و احتراقــی پیشــرانه
جامــد مرکــب بــر پایــه رزیــن  HTPBاســت؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه بــه بررســی تأثیــر
انــدازه ذرات جامــد بــر خــواص احتراقــی و مکانیکــی پيشــرانه جامــد مرکــب بــر پايــه
 HTPB/AP/Alپرداختــه شــده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد اســتفاده از
میکــروذرات آلومینیــوم عــاوه بــر توزیــع بهتــر ذرات در پیشــرانه ،میــزان پایــداری
احتــراق را بــدون کاهــش تکانــه ویــژه بهبــود می بخشــد و از نظــر خــواص مکانیکــی،
میــزان ســختی و کرنــش مناســب تری خواهــد داشــت .اســتفاده از ذرات ریــز و درشــت
 APدر کنــار هــم ،خــواص مکانیکــی پیشــرانه جامــد مرکــب را بهبــود می دهــد.
همچنیــن بــا افزایــش درصــد ذرات ریزتــر اکســیدکننده  APدر ترکیــب ،ســرعت ســوزش
پیشــرانه جامــد مرکــب افزایــش می یابــد .جایگزینــی بخشــی از دانه هــای درشــت
 APبــا دانه هــای جامــد ریــز  ،RDXبــه دلیــل پرشــدن فضــای خالــی بیــن بلورهــای
درشــت  APتوســط ذرات ریــز نیترامیــن ،افزایــش تراکــم بارگــذاری ،بهبــود پیونــد بیــن
اکســیدکننده و پیونددهنــده ،باعــث بهبــود خــواص مکانیکــی و افزایــش درصــد ازدیــاد
طــول پیشــرانه  HTPB/AP/RDXخواهــد شــد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
در حــال حاضــر در سراســر جهــان ،پیشــرانه های جامــد
مرکــب بــر پایــه رزیــن HTPB(Hydroxyl terminated
 )Polybutadieneکارامدتریــن پیشــرانه ها بــرای اســتفاده در
موتــور موش ـکهای حــاوی پیشــرانه جامــد هســتند .پیشــرانه
جامــد مرکــب ،متشــکل از ذرات جامــد اکســیدکننده AP
 ،(Ammonium Perchlorate)iســوخت فلــزی (Metallic
 )fuleو رزیــن پلیمــری  HTPBبــه همــراه افزودنی هــا اســت
کــه درصــد اجــزای تشــکیلدهنده بهتناســب کاربــرد بــرای
هــر پیشــرانه متفــاوت اســت [.]1
در بیــن فلــزات ،فلــز  Alبــه دالیــل متعــدد ازجملــه افزایــش
انــرژی آزادشــده ،بهبــود چگالــی کامپوزیــت پرانــرژی ،درجــه
حــرارت احتــراق باالتــر و درنتیجــه تکانــه ویــژه( )Ispباالتــر،
کاهــش نمــای فشــار ،فراوانــی ،حــرارت احتــراق باالتــر،
غیرســمی بــودن و توانایــی آن در کاهــش  H2Oو ،CO2
کاربــرد گســترده ای در پیشــرانه های جامــد مرکــب دارد [.]2
یکــی از مشــکالت آلومینیــوم ،کلوخــه شــدن ذرات ریــز آن
اســت .بــا به کارگیــری میکــروذرات آلومینیــوم یــا افزایــش
درصــد آنهــا در ابعــاد کوچکتــر می تــوان کلوخــه شــدن
( )Agglomerationذرات آلومینیــوم ،درصــد اکســید آن و
هزینه هــای تولیــد پیشــرانه های جامــد مرکــب را در مقایســه
بــا اســتفاده از نانــوذرات  Alکاهــش داد .میکــروذرات
آلومینیــوم ،میــزان پایــداری احتــراق را بــدون کاهــش تکانــه
ویــژه بهبــود می بخشــند و پیشــرانه حاصــل از نظــر مکانیکــی،
میــزان ســختی و نــرخ کرنــش مناســب تری خواهــد داشــت.
از دیگــر اجــزای جامــد در پیشــرانههای جامــد مرکــب،
اکســیدکننده ها هســتند .آمونیــوم پرکلــرات ( )APیکــی از
رایج تریــن اکســیدکننده ها اســت .از  APبــا انــدازه ذرات
متنــوع در پیشــرانه های جامــد مرکــب بــرای چگالــی بارگذاری
باالتــر و احتــراق ثابــت و پایــدار اســتفاده می شــود .معمــوالً
 APبــا انــدازه ذرات کوچک تــر ،می توانــد اثــر بیشــتری بــر
روی ســرعت ســوزش داشــته باشــد [.]3
ذرات جامــد نیترامینــی نیــز به عنــوان جایگزین بخشــی از AP
بــه کار میرونــد .پیشــرانه های نیترامینــی دارای ســرعت ســوزش
کــم و محتــوای انــرژی باال هســتند .همچنیــن به منظورکاهش دود
ســوخت ،بــه کار بــرده می شــوند .اهمیــت پیشــرانه های جامــد
مرکــب حــاوی ذرات نیترامیــن بــه خاطــر قابلیــت پذیــرش باالی
بــار جامــد (بیــش از  87درصــد) و داشــتن تکانــه ویــژه باالتــر
نســبت بــه پیشــرانه های حــاوی ذرات  APاســت [.]4
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هــدف از ارائــه ایــن مقالــه ،بررســی تأثیــر انــدازه ذرات
جامــد بــر خــواص مکانیکــی و احتراقــی پیشــرانه های جامــد
مرکــب بــر پایــه  HTPBاســت.
ـرانههای
ـی در پیشـ
ـواص مکانیکـ
ـر بر خـ
ـل مؤثـ
 2عوامـ
جامــد مرکب
ازجملــه عواملــی کــه بــر روی خــواص مکانیکــی پیشــرانه
جامــد مرکــب تأثیرگذارنــد می تــوان بهانــدازه ذرات ســوخت
فلــزی و ضخامــت الیــه اکســید آن ،شــکل و انــدازه ذرات
اکســیدکننده ،نحــوه توزیــع ذرات ریــز و درشــت جامــد ،نــوع
و گرانــروی رزیــن ،نرم کننــده ،اتصالدهندههــای عرضــی و
ســازگاری ایــن عوامــل بــا همدیگــر اشــاره کــرد [.]6،5
ازجملــه عواملــی کــه در خــواص مکانیکــی پیشــرانه های
جامــد مرکــب بایــد اندازه گیــری شــود می تــوان بــه مــدول
( ،)Moduleاســتحکام کششــی ( )Tensile Strengthو ســختی
( )Hardnessاشــاره کــرد .مــدول (نســبت تنــش ( )Stressبــه
کرنــش( )Strainپیشــرانه ها بــه میــزان بــار جامــد بســتگی دارد
و بــا افزایــش محتــوای بــار جامــد افزایــش می یابــد .اســتحکام
کششــی پیشــرانه های مرکــب بــر پایــه  HTPBبــا افزایــش
میــزان پرکننــده افزایــش می یابــد [ .]7 ،8در ادامــه اثــر انــدازه
ذرات  Al، APو نیترامین هــا بــر خــواص مکانیکــی پیشــرانه
جامــد مرکــب بــر پایــه  HTPB/AP/Alبررســی شــده اســت.

ـواص
ـر خـ
ـوم بـ
ـدازه ذرات آلومینیـ
ـر انـ
ـی اثـ
 1-2بررسـ
مکا نیکی

اســتحکام پیشــرانه تحــت تأثیــر ریزســاختار و قطــر متوســط
پــودر  Alقــرار می گیــردUFAl (Ultrafine Aluminum .
 )Powderپــودر آلومینیــوم فوق العــاده ریــز بــا ابعــاد 0/1
میکرومتــر اســت .تحلیــل نتایــج حاصــل از کار محققــان
نشــان می دهــد کــه محتــوای  UFAlبــاال ،تنــش بیشــینه و
مــدول کشســانی را کاهــش می دهــد؛ امــا جایگزینــی تنهــا 2
درصــد از محتــوای آلومینیــوم معمولــی توســط  ،UFAlمیــزان
کرنــش در نقطــه شکســت را افزایــش می دهــد .مقــدار بــاالی
 UFAlبــر روی کرنــش در نقطــه شکســت و پایــداری کرنــش
تأثیــر زیــادی نمی گــذارد [.]9
در تحقیقــی دیگــر ،دو نمونــه پیشــرانه حــاوی
میکروآلومینیــوم پیــرال(( )Pyralذراتــی بــا انــدازه 3/66
میکرومتــر و شــکل الیــه ای) و آلومینیــوم بــا انــدازه 25
میکرومتــر ،بــرای اندازه گیــری خــواص مکانیکــی مــورد
آزمایــش قــرار گرفتنــد .مقادیــر در جــدول  1نشــان می دهــد
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کــه اســتحکام کششــی و درصــد ازدیــاد طــول بــرای پیشــرانه
بــا انــدازه ذرات  3/66 μmبــا پیشــرانه دارای آلومینیــوم بــا
انــدازه ذرات  25 μmقابــل مقایســه هســتند .نتایــج نشــان
میدهــد کــه خــواص مکانیکــی پیشــرانه حــاوی ذرات پیــرال
نســبت بــه پیشــرانه حــاوی ذرات آلومینیــوم بــا انــدازه 25 μm
منجــر بــه تغییــر قابلمالحظــه ای نمی شــود [.]10
طبــق یافته هــای ارالنــدی ( )Orlandiو همکارانــش ،نتایــج
حاصــل از آزمــون کشــش نشــان می دهــد کــه خــواص
مکانیکــی پیشــرانه های برپایــه ( HTPB/AP/Alبــا درصدهــای
وزنــی  )19:64:17به هنــگام اســتفاده از میکــروذرات آلومینیــوم
مطلوب تــر از هنــگام اســتفاده از ذرات آلومینیــوم خیلــی
ریــز ( 0/2میکرومتــری) اســت [ .]11انــدازه اولیــه آلومینیــوم
و مقــدار آلومینیــوم موجــود در پیشــرانه ،اثــر تعیینکننــدهای
بــر توزیــع انــدازه کلوخههــای جداشــده از ســطح پیشــرانه
دارد .چســبیدن بــه ســطح ،تشــکیل آالینده هــا و ســازوکارهای
کلوخه شــدن بــه علــت حضــور آلومینیــوم در ســطح پیشــرانه
اســت [ .]1آلومینیــوم بــا انــدازه فوق العــاده ریــز بــه دلیــل
مشــکل کلوخه شــدن و چســبیدن ذرات بــه همدیگــر بهطــور
یکنواخــت و یکپارچــه ،در زمینــه پیشــرانه جامــد مرکــب
توزیــع نمی شــود و همیــن عامــل موجــب میشــود بــر روی
خــواص عملکــردی پیشــرانه و خــواص مکانیکــی تأثیــر منفــی
بگــذارد.
از طرفــی نتایــج به دســت آمــده از یافته هــای محققــان نشــان
می دهــد کــه میکــروذرات آلومینیــوم نســبت بــه نانــوذرات
آلومینیــوم توزیــع بهتــری داشــته ،تمایــل کمتــری بــه کلوخــه
شــدن دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،توزیــع میکــروذرات آلومینیــوم
بــا افزایــش انــدازه ذرات آلومینیــوم بهبــود می یابــد [.]12،1

ـواص مکانیکی
ـیدکننده بر خـ
ـدازه ذرات اکسـ
ـر انـ
 2-2تأثیـ
ـد مرکب
ـرانهها جامـ
پیشـ

هــوری ( )Horiو همکارانــش پیشــنهاد کردنــد کــه در
پیشــرانه های مرکــب  ،HTPB/AP/Alپیونــد هیدروژنــی میــان
جدول 1خواص مکانیکی پیشرانه [.]10
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ

ازدﯾﺎد ﻃﻮل )(%

ﻣﺪول ﯾﺎﻧﮓ )(MPa

)(3/66 μm

0/69

6

19/8

)(25 μm

0/62

5

21/6

Pyral
Al

)(MPa

پیونددهنــده ( )HTPBو اکســیدکننده ( )APعامــل اصلــی
پیونــد بیــن ایــن دو بــوده ،نقــش عوامــل پیونــدی ،افزایــش
غلظــت گروه هــای قطبــی تشکیل شــده اســت؛ بنابرایــن،
پیونــد هیدروژنــی ،قوی تریــن پیونــد بیــن ذرات اکســیدکننده
 APو پیونددهنــده  HTPBاســت کــه باعــث بهبــود خــواص
مکانیکــی می شــود [ .]13نتایــج حاصــل از یافته هــای آهمــت
( )Ahmetو همکارانــش نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش
نســبت ذرات ریــز بــه درشــت  APاســتحکام کششــی پیشــرانه
جامــد مرکــب افزایــش و میــزان ازدیــاد طــول در تنــش بیشــینه
کاهــش می یابــد [.]7
تحقیقــات بهــرا ( )Sitakanta Beheraو همکارانــش بــر روی
خــواص مکانیکــی پیشــرانه های جامــد مرکــب HTPB/Al/
 AP/RDXنشــان می دهــد کــه ایــن پیشــرانه ها ،دارای ازدیــاد
طــول باالتــری در مقایســه بــا پیشــرانه های حــاوی ذرات AP
خالــص هســتند .بــا توجــه بــه ســاختار مولکولــی  RDXکــه
حــاوی ســه گــروه نیترامینــی روی حلقــه به عنــوان مکان هایــی
بــرای ایجــاد پیونــد هیدروژنــی بــا گــروه  -OHپیونددهنــده
پلیمــری  HTPBهســتند کــه باعــث تشــکیل کمپلکس هایــی
در فصــل مشــترک پرکننــده پرانــرژی و پیونددهنــده می شــوند؛
بنابرایــن جایگزینــی بخشــی از  APبــا  ،RDXرفتــار پیونــدی
بیــن اکســیدکننده و پیونددهنــده را بهبــود داده ،درنتیجــه باعث
بهبــود ازدیــاد طــول می شــود [.]4 ،13
تحقیقــات انجامشــده نشــان می دهد کــه توزیــع انــدازه
ذرات بلــوری اکســیدکننده ،تأثیــر زیــادی بــر روی خــواص
کششــی پیشــرانه های مرکــب نیترامینــی می گــذارد .نمونه هــای
پیشــرانه حــاوی دانه هــای درشــت  APو دانه هــای ریــز
نیترامیــن ،بــه دلیــل پرشــدن فضــای خالــی بیــن بلور هــای
 APتوســط ذرات ریــز نیترامیــن و افزایــش تراکــم بارگــذاری،
باعــث بهبــود خــواص مکانیکــی و افزایــش درصــد ازدیــاد
طــول پیشــرانه  HTPB/Al/AP/RDXخواهــد شــد .از طرفــی
ذرات بزرگتــر نیترامیــن باعــث جــذب بیشــتر اجــزای مایــع
(پیش پلیمــر و نرم کننــده) در فرمول بنــدی پیشــرانه های
نیترامینــی شــده ،درنتیجــه باعــث کاهــش اســتحکام ایــن
پیشــرانه ها خواهــد شــد [.]14
ـرانههای
ـوزش در پیشـ
ـرعت سـ
ـر سـ
ـر بـ
ـل مؤثـ
 3عوامـ
جامــد مرکب
از عواملــی کــه بــر ســرعت ســوزش تأثیرگذارنــد می تــوان
بــه :شــکل ،نــوع و انــدازه ذرات اکســیدکننده ،توزیــع انــدازه
ذرات ،خلــوص و محتــوای فلــزی ،نوع ،شــکل و انــدازه ذرات
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فلــزی ،نــوع و نســبت پیونددهنــده و نرم کننــده و کل مــواد
جامــد ،کاتالیــزور و مــواد افزودنــی ،فشــار و دمــای اولیــه،
فراینــد ریخته گــری ،پخــت ،مهاجــرت و پیرشــدگی اشــاره
کــرد [ .]15در ادامــه بــه بررســی اثــر انــدازه ذرات ســوخت
فلــزی  ،Alاکســیدکننده  APو نیترامین هــا بــر ســرعت ســوزش
پرداختــه شــده اســت.
 1-3اثر اندازه ذرات آلومینیوم بر سرعت سوزش

ســرعت ســوزش پیشــرانه ها بــا افزایــش محتــوای پــودر
آلومینیــوم فوقالعــاده ریــز  UFAlو بــا افزایــش فشــار،
افزایــش می یابــد .به عنــوان مثــال فرمول بنــدی پیشــرانه
حــاوی  9درصــد از  UFAlو  9درصــد از آلومینیــوم درشــت،
میــزان ســرعت ســوزش را تــا  84درصــد نســبت بــه فرمــول
بنــدی کــه فقــط شــامل پــودر آلومینیــوم درشــت بــوده (در
فشــار  10مــگا پاســکال) افزایــش می دهــد [ .]9ســرعت
ســوزش آلومینیــوم بــا انــدازه ذرات  30 μmو  15 μmتقریب ـ ًا
مشــابه اســت .ســرعت ســوزش آلومینیــم بــا انــدازه 3 μm
خیلــی باالتــر اســت و ایــن میــزان بــا آلومینیــوم بــا انــدازه
ذره  0/1 μmچنــد برابــر آلومینیــوم بــا انــدازه  30 μmاســت.
تفــاوت احتــراق بیــن آلومینیــوم فوقالعــاده ریــز و معمولــی
در ســطح پیشــرانه نشــانمیدهد کــه احتــراق بــرای انــدازه
ذرات آلومینیــوم  0/1 μmو انــدازه  3 μmدر فشــار 6/89 MPa
نســبت بــه آلومینیــوم  30 μmبســیار نزدیکتــر بــه ســطح
پیشــرانه رخ می دهــد و اجــازه می دهــد گرمــای بیشــتری بــه
ســطح پیشــرانه برگــردد و لــذا ســرعت ســوزش باالتــر رود
[.]16
در تحقیقــی ،پیشــرانه جامــد مرکــب متشــکل از  68درصــد
از آمونیــوم پرکلــرات ( 17 ،)APدرصــد از پیونددهنــده پلــی
بوتــادی ان بــا هیدروکســیل انتهایــی ( )HTPBو  15درصــد
از آلومینیــوم ( )Alانتخــابشــده اســت .بررســی چگونگــی
رابطــه ســرعت ســوزش بــا انــدازه ذرات  Alکــه فقــط شــامل
توزیــع آلومینیــوم تــک مدلــی اســت در جــدول  2آمــده اســت.
پیشــرانه  P-06شــامل  100درصــد میکــروذرات آلومینیــوم غیــر
کــروی نــوع  06بــا انــدازه ذره تقریبـ ًا  50میکرومتــر ،محصــول
کمهزینــه تجــاری اســت .پیشــرانه  P-05شــامل  100درصــد
از میکــرو ذرات آلومینیــوم (جــدول  )2بــا انــدازه تقریب ـ ًا 30
میکرومتــر اســت کــه در کاربردهــای دفاعــی مــورد اســتفاده
قــرار می گیــرد .پیشــرانه  P-03dشــامل ذرات  Alبــا ابعــاد
تقریبــ ًا  2/5میکرومتــر و پیشــرانه  P-01aشــامل ذرات Al
بــا انــدازه تقریب ـ ًا  0/15میکرومتــر ،شــبیه بــه الکــس ()Alex
تجــاری اســت [.]17
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جدول 2خواص پودر آلومینیوم تک مدلی و سرعت سوزش
پیشرانه های حاوی آن [.]17
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮزش

ﭼﮕﺎﻟﯽ

اﻧﺪازه ذره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

P- 01a

0/15

15/3

8/81

P- 03d

2/5

0/7

5/14

1/56

P- 05

30

0/1

4/97

1/52

P- 06

50

<0/1

4/51

1/59

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ

)(μm

)( m2/g

)(mm/s

)(p=30 atm

) (g/cm
3

1/67

نتایــج حاصــل از انجــام آزمایــش نشــان می دهنــد کــه
ســرعت ســوزش پیشــرانه جامد مرکــب بــا ترکیــب آلومینیــوم
تک مدلــی و  P-01aبــا انــدازه تقریبــ ًا  ،0/15 μmنســبت بــه
پیشــرانه های  P-03d ،P-05و  P-06بــا کاهــش انــدازه ذرات
آلومینیــوم بهطــور قابلتوجهــی افزایشیافتــه اســت و تنهــا
بــه مقــدار کمــی تحــت تأثیــر حساســیت فشــاری (جــدول
 )2اســت درحالیکــه ســرعت ســوزش پیشــرانه های  P-05و
 ،P-06تفــاوت چندانــی ندارنــد (شــکل .]17[ )1
در تحقیقــی دیگــر تأثیــر رفتــار ذرات آلومینیــوم معمولــی
( )15-50 μmدر مقایســه بــا پیشــرانه های حــاوی ذرات فوق-
العــاده ریــز آلومینیــوم ( )0/1 μmبر نرخ ســوزش پیشــرانه های
جامــد مرکــب بررسیشــده اســت .ایــن تحقیقــات بــر روی
پیشــرانه های جامــد مرکــب بــا نام هــای  DK-00شــامل
 100درصــد از ذرات آلومینیــوم درشــت تجــاری (،)50 μm
پیشــرانه  DK-05شــامل  100درصــد آلومینیــوم فوقالعــاده

شکل  1تأثیر اندازه ذرات  Alبر سرعت سوزش با افزایش فشار [.]17

تاثیر اندازه ذرات جامد بر خواص مکانیکی و سرعت سوزش پیشرانه

ریــز ( ،0/1 μmتولیــد روســیه) و پیشــرانه  DK-06شــامل
 100٪ذرات آلومینیــوم درشــت ( )15 μmاســت کــه در حــال
حاضــر در کاربردهــای پیشرانشــی اســتفاده می شــوند ســه
پیشــرانه دیگــر  DK-01، DK-02و  DK-03دارای توزیــع
انــدازه دومدلــی آلومینیــوم ،بــا اندازه هــای  50و15 μm
(آلومینیــوم درشــت) و  Al( 0/1 μmفوقالعــاده ریــز) هســتند.
مشــخصات و چگالــی ایــن نمونه هــا در جــدول  3نشــان داده
شــده اســت [.]18
در شــکل  2نیــز مشــاهده میشــود کــه پیشــرانه های پایــه
( )DK-00در مقایســه بــا فرمول بنــدی پیشــرانه های حــاوی
ذرات  ،0/1 μmدارای کم تریــن ســرعت ســوزش خطــی
هســتند .دیگــر فرمول بندی هــای حــاوی ذرات 0/1 μm
افزایــش قابلتوجــه ســرعت ســوزش را نشــان می دهنــد .بــا
جایگزینــی آلومینیــوم بــا انــدازه ذره  50 μmبــا مقــدار مشــابه
از آلومینیــوم بــا انــدازه ذره  ،0/1 μmســرعت ســوزش بــرای
 DK-01بــه مقــدار  40درصــد ،بــرای  DK-02بــه مقــدار 60
درصــد و بــرای  100 DK-05درصــد افزایــش مییابــد.
افزایــش ســرعت ســوزش بــا افزایــش نســبت آلومینیــوم
فوق العــاده ریــز افزایــش می یابــد .درحالی کــه هیــچ تفــاوت
قابلمالحظــهای در ســرعت ســوزش پیشــرانه های حــاوی
انــدازه ذرات آلومینیــوم  15و  50میکرومتــر وجــود نــدارد
[.]18
ذرات آلومینیــوم در محــدوده میکرومتــر (اندازه هــای
بزرگتــر) بــر اســاس ســازوکار توزیــع گســترده ،بســیار
دورتــر از فــاز گازی شــعله می ســوزند و درنتیجــه ،اساســ ًا
برگشــت گرمــای آن بــه ســطح ســوزش تأثیــر چندانــی نــدارد
[ .]17همانطــور کــه در شــکل  3نیــز مشــاهده می شــود

شکل  2مقایسۀ سرعت سوزش خطی [.]18

ســرعت ســوزش ذرات آلومینیــوم بــا افزایــش فشــار ،افزایــش
می یابــد امــا می تــوان ایــن نتیجــه را نیــز برداشــت کــرد کــه
ســرعت ســوزش انــدازه ذرات آلومینیــوم در بــازه  3/035تــا
 50میکرومتــر تفــاوت چندانــی ندارنــد [.]19
در تجزیهوتحلیــل (  XRD(X-ray Diffractionبــرای ذرات
پیــرال گزارششــده اســت کــه در میکــروذرات آلومینیــوم
هیــچ اثــری از اکســید آلومینیــوم ،آشــکار نیســت درحالیکــه
بــرای نانــوذرات آلومینیــوم 11 ،درصــد اکســید آلومینیــوم
وجــود دارد .میــزان ســرعت ســوزش بــرای انــدازه ذرات
مختلــف در ســه فشــار مختلــف در جــدول  4آورده شــده
اســت [.]10
همان طورکــه در شــکل  4مشــاهده می شــود فاصله ســوختن
میکــروذرات آلومینیــوم از ســطح پیشــرانه در فاصلــه  3dبــوده

جدول 3فرمول بندی و چگالی پیشرانه ها [.]18
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه

HTPB/AP/Al -17/68/15

)(g/cm3

DK-00

 Alدرﺷﺖ ) % 100(50μmو رﯾﺰ)%0 (0/1 μm

1/59

DK-01

 Alدرﺷﺖ ) % 80(50μmو رﯾﺰ)% 20 (0/1 μm

1/63

 Al DK-02درﺷﺖ ) % 50(50μmو رﯾﺰ )% 50 (0/1 μm

1/63

 Al DK-03درﺷﺖ ) % 50(15μmو رﯾﺰ )% 50 (0/1 μm

1/67

DK_05

 Alدرﺷﺖ ) %0(50μmو رﯾﺰ )%100 (0/1 μm

1/66

DK-06

 Alدرﺷﺖ ) %100 (15μmو رﯾﺰ)%0 (0/1 μm

1/58

شکل  3سرعت سوزش پیشرانه های آلومینیومی 68 :درصد  APدو

مدلی ( 20درصد ریز و  80درصد درشت) 15 ،درصد  Alتک مدلی و 17
درصد پیونددهنده ( HTPBمتوسط قطر ذرات فلزی به ترتیب ،0/145
 22/16 ،3/035 ،0/363و  50میکرومتر) [.]19
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جدول  4اثر اندازه ذرات و سطح ویژه  Alبر سرعت سوزش [.]10
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
)(%

ﻓﺸﺎر

)(bar

18

69

15

70

15

70

15

50

اﻧﺪازه ذرات
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺳﺮﻋﺖ

ﺳﻮزش

)(m2/g

)(mm/s

30

0/07

7/5

15

0/1

8

3

0/7

10

0/1

21

40

50

<0/1

7

30

0/1

7

2/5

0/7

7

0/15

15/3

11/5

15

0/1

8

0/05

43

31

50

<0/1

8

0/15

14

18

)(μm

اســت ،درحالیکــه نانــوذرات آلومینیــوم در نزدیــک ســطح
پیشــرانه در فاصلــه  1dمی ســوزند کــه همیــن عامــل باعــث
شــود ســرعت ســوزش در نانــوذرات آلومینیــوم افزایــش یابــد
و فاصلــه ســوختن ذرات پیــرال از ســطح پیشــرانه حدفاصــل
بیــن ایــن دو ذره اســت .درنتیجــه ،شــار حرارتــی باالتــری
بــرای ذرات پیــرال در نزدیــک ســطح پیشــرانه انتشــار می یابــد

شکل  4طرح واره فرایند احتراق ذرات آلومینیوم در اندازههای مختلف
(.]10[ )d 3˃d 2˃d 1
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شکل  5تأثیر اندازه ذرات  APبر سرعت سوزش [.]22

کــه ســرعت ســوزش آن در مقایســه بــا میکــروذرات کــروی
آلومینیــوم ،افزایــش می یابــد []10
گالفتــی ( )Galfettiو همکارانــش ،گــزارش کرده انــد کــه
انــدازه باقیمانــده اکســید آلومینیــوم ،بــرای پیشــرانه های
حــاوی آلومینیــوم فوقالعــاده ریــز در مقایســه بــا میکــروذرات
تــک مدلــی  Alدر ایــن پیشــرانه کم تــر اســت .دخــان
( )Dokhanنیــز میــزان انــدازه اکســید باقیمانــده بــا ترکیــب
دومدلــی از آلومینیــوم ریــز و میکروآلومینیــوم را گــزارش کــرد.
آنهــا دریافته انــد کــه انــدازه باقیمانــده اکســیدآلومینیوم بــا
افزایــش محتــوای آلومینیــوم بســیار ریــز در پیشــرانه مرکــب
کاهــش می یابــد [.]20
 2 -3تأثیر اندازه ذرات اکسیدکننده بر سرعت سوزش

اکســیدکننده ،جــزء اصلــی پیشــرانه جامــد کامپوزیتــی اســت
کــه بیــش از  70درصــد وزنــی پیشــرانه را تشــکیل می دهــد،
بنابرایــن یکــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر روی
ســرعت ســوزش اســت .بهطورکلــی ،ســرعت ســوزش
پیشــرانه های جامــد بــا گرمای حاصل از ســوختن اکســیدکننده
رابطــه مســتقیم دارد ،هرچــه دمــای شــعله اکســیدکننده کم تــر
باشــد ســرعت ســوزش آن نیــز کم تــر خواهــد بــود [.]21
بــا افزایــش انــدازه ذرات اکســیدکننده ،از ســرعت ســوزش
کاســته می شــود امــا بــرای حفــظ ســرعت ســوزش و ایمنــی
پیشــرانه در حــد مناســبی از انــدازه ذرات مختلــف AP
اســتفاده می شــود [ .]22شــکل  5تأثیر اســتفاده از انــدازه ذرات
تکمدلــی و چندمدلــی بــر ســرعت ســوزش را بیــان می کنــد.
شــکل  6اختــاف در ســرعت ســوزش بــا محتــوای
متفــاوت  APرا نشــان میدهــد .همان طــور کــه از شــکل های
 5و  6مشــاهده می شــود ،ســرعت ســوزش بــا افزایــش مقــدار

تاثیر اندازه ذرات جامد بر خواص مکانیکی و سرعت سوزش پیشرانه

جدول  5مساحت سطح و قطر ذرات اکسیدکننده .]23[ AP
Dw
)ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ(

Sw
)(m2/kg

2100

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺷﮑﻞ AP

A

ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

8/1

G

ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ

3/6

3100

I

ﮐﺮوي

3/1

2000

L

ﮐﺮوي

130

60

شکل  6اختالف در سرعت سوزش با نسبت های مختلف .]22[ AP

 APو کاهــش انــدازه ذرات و افزایــش فشــار افزایــش می یابــد
[ .]13 ،23قابلتصــور اســت کــه ذرات ریــز  APدر ســطح
ســوزش به عنــوان نتیجــه ای از جریــان ســریع گاز تمایــل بــه
تــرک ســریع تر ســطح پیشــرانه را دارنــد و بنابرایــن ،ســاختار
شــعله پیشــرانه تهی ـ ه شــده بــا  APریــز می توانــد تبدیــل بــه
شــعله پیش اختــاط شــود کــه در ســطح ســوزش آن ،جریــان
ســریع گازی ،شــامل محصــوالت تجزیــه  ،APمحصــوالت
تجزیــه  HTPBو محصــوالت احتراقــی شــعله وجــود دارد .در
مقابــل ،ذرات  APدرشــت تمایــل بــه ماندن در ســطح ســوزش
را دارنــد و چــون  APدرشــت آن قــدر بــزرگ اســت کــه تنهــا
بــه میــزان خیلــی کــم توســط گازهــای تولیدشــده در ســطح
ســوزش متفــرق می شــود؛ ســاختار شــعله پیشــرانه تهیـ ه شــده
بــا  APدرشــت تمایــل بــه شــعله نفــوذی دارد [ .]23بنابرایــن
بــا افزایــش انــدازه ذرات  APســرعت ســوزش کم تر می شــود.
جــدول  5چهــار نمونــه پیشــرانه حــاوی ذرات  APتهیــه
شــده توســط ماکوتــو ( )Macotoو همکارانــش را نشــان
میدهــد .نتایــج به دســت آمده از مطالعــات ماکوتــو و
همکارانــش نشــان می دهــد کــه ســرعت ســوزش پیشــرانه های
تهیــه شــده بــا  APکــروی ،بیشــتر بهانــدازه ذرات AP
بســتگی دارد؛ به طوری کــه انــدازه ذرات کوچک تــر  ،APاثــر
بیشــتری بــر نــرخ ســوزش می توانــد داشــته باشــد .ولــی در
پیشــرانه های تهیــه شــده بــا  APمتخلخــل ســرعت ســوزش
نه تنهــا بــه انــدازه ذرات بلکــه بیشــتر بــه خــأ موجــود در
ذرات وابســته بــوده ،بنابرایــن حفره هــا در ذرات  APمتخلخــل
اثــر مثبــت بیشــتری بــر ســرعت ســوزش خواهنــد داشــت
[.]13،23
پیشــرانه های جامــد مرکــب حــاوی نیترامین هــا نســبت
بــه پیشــرانه های جامــد مرکــب حــاوی  APخالــص ،بــا

توجــه بــه افزایــش خــواص حرارتــی و همچنیــن بارگــذاری
بیشــتر ذرات جامــد عملکــرد مطلوب تــری بــه همــراه دارنــد
[ .]24پیشــرانه های نیترامینــی بــه دلیــل کاربــرد وســیعی کــه
از ســال های  1980میــادی بــه بعــد پیــدا کردنــد اهمیــت
ویــژه ای یافته انــد .ایــن پیشــرانه ها دارای ســرعت ســوزش
کــم و محتــوای انــرژی بــاال هســتند و بهمنظــور رســیدن
بــه تکانــه ویــژه باالتــر و همچنیــن به عنــوان اکســیدکننده
پیشــرانه ها بــرای کاهــش دود پیشــرانه بــه کار بــرده می شــوند.
اهمیــت پیشــرانه های جامــد مرکــب حــاوی ذرات نیترامیــن به
خاطــر قابلیــت بارگــذاری بــاالی جامــد (بیــش از  87درصــد)
و داشــتن تکانــه باالتــر نســبت بــه پیشــرانه های حــاوی ذرات
 APاســت [.]4
ویژگی هــای ســرعت ســوزش پیشــرانه مرکــب حــاوی
 RDX/APبهطــور متوســط بیــن ویژگی هــای ســرعت ســوزش
پیشــرانه های مرکــب حــاوی  APو پیشــرانه های حــاوی RDX
قــرار دارد؛ به طوری کــه ســرعت ســوزش پیشــرانه های حــاوی
 RDX/APکم تــر از ســرعت ســوزش پیشــرانه های حــاوی
 APخالــص اســت .جــدول  6و شــکل  7مربــوط بــه پیشــرانه
جامــد مرکــب  HTPB/Al/APبــا انــدازه ذرات  APریــز و
درشــت بــا نســبت  40/40و بــا کــد ( ،)Aa-55نمونــه پیشــرانه
 HTPB/Al/AP/RDXبــا  APدرشــت و  RDXریــز بــا کــد
( ،)Ar-55نمونــه پیشــرانه  HTPB/Al/AP/RDXبــا  APریــز و
 RDXدرشــت بــا کــد ( )55-Raو نمونــه HTPB/Al/ RDX
بــا انــدازه ذرات ریزودرشــت  RDXبــا نســبت  40/40و بــا
کــد ( )Rr-55اســت [.]9
نتایــج به دســت آمــده از جــدول  6نشــان می دهــد کــه
ســرعت ســوزش پیشــرانه های حــاوی  RDX/APبــهانــدازه
ذرات  RDXو  APدر پیشــرانه ،وابســتگی شــدیدی دارد؛
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جدول  6پیشرانه های حاوی اکسیدکننده های
 RDXو .]9[ AP
ﻧﻤﺎد
)Aa-
(55
)Ar-
(55
)Ra-
(55
)Rr-
(55

RDX

RDX

AP

RDX/AP

AP

)(120μm

)(5μm

)(200μm

)(20μm

HTPB

-

-

40

40

20

-

40

40

-

20

40

-

-

40

20

40

40

-

-

20

شکل  7نمودار سرعت سوزش بر حسب فشار برای نمونه های پیشرانه
حاوی  RDX/AP ، RDXو .]9[ AP

به طوری کــه بــا کاهــش انــدازه ذرات اکســیدکننده ها ســرعت
ســوزش افزایــش می یابــد .همان طــور کــه در شــکل 7
مشــاهده می شــود پیشــرانه های حــاوی ذرات ریــز و درشــت
 APســرعت ســوزش باالتــری نســبت بــه دیگــر نمونه هــای
پیشــرانه حــاوی  AP/RDXخواهــد داشــت؛ به طوری کــه
جایگزینــی ذرات  RDXبــا ذرات  APســرعت ســوزش را
بــه ســمت ناحیــه ســوزش متوســط بیــن ســرعت ســوزش
پیشــرانه های حــاوی  RDXو  APکاهــش می دهــد [.]9
 4نتیجهگیری
بــا بررســی های انجامشــده بــر روی پیشــرانه های حــاوی
ذرات فوق العــاده ریــز آلومینیــوم ،مشــاهده می شــود وقتــی کــه
بارگــذاری محتویــات ریــز ،بــاال باشــد مانــع خیــس خــوردن
تمــام ذرات بهوســیله پیونددهنــده شــده و درنتیجــه خــواص
مکانیکــی پیشــرانه ضعیــف می شــود.
بــا توجــه بــه ســاختار  ،RDXجایگزینــی بخشــی از AP
ریــز بــا دانه هــای ریــز نیترامیــن ،منجــر بــه بهبــود پیونــد بیــن
پیونددهنــده و اکســیدکننده می شــود .همچنیــن بــه دلیــل
پرشــدن فضــای خالــی بیــن بلورهــای  APدرشــت توســط
ذرات ریــز نیترامیــن و افزایــش تراکــم بارگــذاری ،خــواص
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مکانیکــی بهبــود یافتــه ،درصــد ازدیــاد طــول پیشــرانه HTPB/

 Al/AP/RDXافزایــش می یابــد.
تفــاوت احتــراق بیــن آلومینیــوم فوقالعــاده ریــز و معمولــی
در ســطح پیشــرانه نشــانمیدهد کــه احتــراق بــرای انــدازه
ذرات ریــز آلومینیــوم ( 0/1 μmو  )3 μmنســبت بــه آلومینیــوم
درشــت ( )30 μmبســیار نزدیکتــر بــه ســطح پیشــرانه رخ
می دهــد و اجــازه می دهــد گرمــای بیشــتری بــه ســطح
پیشــرانه برگــردد و ســرعت ســوزش باالتــر رود.
بــا افزایــش درصــد اکســیدکننده  APو انــدازه ذرات ریزتــر
آن ،ســرعت ســوزش در پیشــرانه جامــد مرکــب افزایــش
مییابــد .در پیشــرانه های حــاوی ذرات اکســیدکننده AP/
 ،RDXبه کارگیــری ذرات درشــت  RDXدر کنــار ذرات ریــز
 APســرعت ســوزش را افزایــش می دهــد.
نتایــج نشــان میدهــد هنگامیکــه ذرات ریــز
میکروآلومینیــوم بــا ذرات درشــت  APهمــراه شــوند بــه دلیــل
قرارگیــری ذرات ریــز در فضاهــای خالــی ذرات درشــت و در
نتیجــه ،دانهبنــدی و توزیــع بهتــر ،ســرعت ســوزش باالتــری
خواهنــد داشــت.

تاثیر اندازه ذرات جامد بر خواص مکانیکی و سرعت سوزش پیشرانه
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