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چكیده
افزودن ترکیبات نیترامینی از جمله  RDXو  HMXبه پیشرانههای جامد مرکب ،علیرغم مزایای بسییار ،بیه سیرعت سیختتن پیایین و
مقدار باالی نمای فشار ( )nمیانجامد .از این رو ،تعیین کاتالیست مناسب برای بهبخد سرعت سختتن پیشرانههای جامد مرکب حیاوی
نیترامین ضروری است .در این مقاله ،تأثیر ریز و نیانخ کاتالیسیتهیا بیر پیشیرانه جامید مرکیب مبتنیی بیر پاییه

HTPB/AP/Al/RDX

بررسی شده و کاتالیستهای مناسب سرعت سختتن برای این نخع پیشرانه تعین شده است .بنابر با این مطالعه ،تأثیر نانخکاتالیسیتهیا
بر افزایش سرعت سختتن این نخع پیشرانهها ،نسبت به ریزکاتالیستها بیشیتر اسیت و بیا مقیدار در ید کمتیری از نهیا ،مییتخانید
سرعت سختتن باالتر بهدست ید.
کلیدواژهها :کاتالیستهای سرعت سوختن ،بهبوددهندههای بالستیكی (پرتابی) ،پیشرانههای جامد مرکب ،نیترامین

 .1مقدمه



پیشرانههای راکتی (مخشکی ،پرتابهای) ،و بیر اسیاس ماهییت بیه دو

پیشرانهها ،دستهای از مخاد پرانرژیاند که در واکنش گرمازای تیخد

دسته همگن و ناهمگن تقسیم میشخند[.]2

محصخالت گازی با دمای باال تخلید میکنند .ایین محصیخالت گیازی

پیشرانههای جامید در مخشیکها ،تفنی هیا و مخلیدهای گیاز کیاربرد

تخلیدشده در محفظه بسته ،فشار زیادی تخلید میکنند و درنهایت به

گسترده ای دارند .این پیشرانهها به دلیل برتخراری از تخا ی چیخن

ایجاد نیروی رانشی برای پیشرانش منجر میشخند[ .]1پیشرانهها بیر

سییادگی فر ینیید ،تخلییید چگییالی بییاال ،زمییان نگهییداری طییخالنی،

اساس شرایط فیزیکی ،به دو دسته پیشرانههای جامد و پیشرانههیای

هزینه نازل ،و نیز از دیدگاه ایمنی بر پیشرانههای میایع تیرجی داده

مییایع ،مبتنییی بییر کییاربرد ،بییه دو دسییته پیشییرانههییای تفنگییی و

2

میشخند .این دسته از پیشرانهها به دودسته پیشرانههیای همگین و
3

نییاهمگن تقسیییم میییشییخند[3و .]2انییخاع پیشییرانههییای همگیین،
* تهران ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،گروه مهندسی شیمی
1. Exothermic
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2. Homogeneous Propellants
3. Heterogeneous Propellants

پیشرانههای همگن ،عخامل اکساینده و احیاشخنده یکجا در ایین نیخع

ساتت به ن پیکربندی (شکل ( ))2داده شده است[.]9

پیشییرانههییا وجییخد دارنیید ،ازاییینرو اییین پیشیرانههییا در مقایسییه بییا
پیشرانههای مرکب ،پیشرانههیای همگین شیناتته مییشیخند[9و.]2

سرعت سختتن /ضخامت وب = سرعت سختتن تطی

()1

انخاع پیشرانههای ناهمگن شامل پیشرانههیای مرکیب ،پیشیرانههیای
دوپایه ا الحشده مرکب ،پیشرانههای غنیی از سیختت هسیتند[.]2

منحنی نمایی انخن سرعت سختتن که بیه یانخن وایلیی 7شیناتته

پیشرانههای مرکب ،از یک ماتریس بسپاری پرشده از یک پخدر جامد

میشخد ،در معادله ( )2مده است.

اکسییاینده و یییک پییخدر جامیید فلییزی ،بییهعنییخان سییختت دوم،
تشکیلشدهاند[0و .]9اجزای ا لی پیشرانههیای جامید مرکیب را در

()2

شکل ( )1مشاهده میکنید.

که در ن:

کارایی پیشرانهها برای کاربردهای تاص ،بیه مییزان بزرگیی سیرعت

 rسرعت سختتن و وابسته به فشار محفظه سیختتن و دمیای اولییه

سییختتن ن بسییتگی دارد .سییختتن پیشییرانههییای جامیید از سییط

پیشرانه است pc .فشار محفظه a ،ضیریب تطیی سیرعت سیختتن و

خرت میگیرد و این سختتن الیه به الیه ادامه مییابد که هرکیدام

وابسته به دمای اولیه پیشرانه و تغیییرات ن در محیدوده  5/552تیا

مخازی دیگری است و بهطخرکلی پیکربندی 9هندسی سط سیختتن

 ،5/50و  nنمای فشار است[8و6و9و .]2افزایش نمای فشیار مخجیب

تا زمانی که شبکة وب( 0شکل ( ))2گرین کامالً بسیخزد ،ثابیت بیا ی

اثر انباشتی بر فشار محفظه سختتن میشخد و در نتیجه بیه کیاهش

می ماند (ضخامت وب ،حدا ل ضخامتی از پیشرانه است که باید طی

ایمنی سیستم پیشرانه میانجامد.

سختتن مصیر شیخد) و بیه عنیخان یانخن پییخبرت( 6معادلیه ())1
پیشرانه جامد مرکب

سیستم
اتصالدهنده

اکساینده

عامل
اتصال عرضی

کاتالیستهای
سرعت احتراق

نرمکننده

عوامل سطحی

عوامل پیوندی

سوخت فلزی

بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانههای...

پیشرانههای تکپایه ،1دوپاییه 2و سیهپاییه 3را شیامل مییشیخند .در

شناتته شده است[6و9و .]2گرین پیشرانه جامدی است که در حین

مواد افزودنی

پیش بسپار

کاتالیستها

آنتی اکسیدانت

پایدارکننده
سرعت احتراق

شکل  .1اجزای تشکیلدهنده فرمولبندی پیشرانههای جامد مرکب[4و.]2

1

ضخامت وب

شکل  .2ساختار گرین و ضخامت وب[.]7
4. Configuration

3. Triple-Base Propellants
7. Vielle

2. Double-Base Propellants
6. Piobert

1. Single-Base Propellants
5. Web
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در پیشرانههای جامید مرکیب متیداول ،پلیی بختیادیان منتهیی بیه

 1-2میزان اکساینده

گروههای هیدروکسی )HTPB( 1اولین اتصالدهنده (باینیدر) تنثیی

طی بررسیهای جداگانهای که گراس 0و همکاران ،برای پی بردن بیه

است که برای دستیابی به بازده باالی سختتن و تخاص افزایش طخل

تأثیر در د جرمی اکساینده بر سرعت سختتن پیشیرانه هیای جامید

بهتر در دمای پایین و نیز تخاص مقاومتی مناسبتر در دمای باال ،به

مرکب مبتنی بر پایه  ،HTPBمتشیکل از ذرات  APو بیا اسیتفاده از

همراه پرکلرات مخنیم (اکساینده) و پخدر لخمینیم (سیختت فلیزی)

در دهای جرمیی متفیاوت اکسیاینده ( 77/0 ،70و  )%85بیه عمیل

بهکار گرفته شده است[ .]1گستردهترین اکسیاینده بیهکیار رفتیه در

وردند ،مشاهده شد که افزایش در د جرمی اکساینده باعث افزایش

پیشرانههای جامد مرکب ،مخنیم پرکلرات 2است[ .]2باتخجه به اینکه

سرعت سختتن می شخد .عالوه بر این ،افزایش در د  ،APبه افزایش

نیترامینهای حلقیخی  3RDXو  9HMXمزاییای بسییاری ،از جملیه

دمای سط و دمای شعله این نخع پیشرانه میانجامد[.]11

عملکرد بهتر (مقدار زیاد گازهای تروجی ،انرژی زییاد ،ضیربة وییهه
باالتر برای مخشکها و نیروی محرکه باالتر برای اسلحه) ،ایمنی بیشتر
(سختتن تصادفی مشکل و حساسیت کم در هخای زاد) ،کاهش پرتخ
فروسیییرا ناشیییی از احییییای  CO2-H2Oدر دود و سیییازگاری بیییا
محیط زیست (فقدان دود ،غییر سیمی بیخدن ،محصیخالت سیختتنی
مقاوم در برابیر تیخردگی) بیرای پیشیرانههیای جامید مرکیب ارائیه
میکنند ،امروزه تیالش مییکننید بخشیی از  APرا بیا نیتیرامینهیا
جایگزین کنند[ .]4تنها اشکال ترکیبات مبتنیی بیر پاییه نیتیرامین،
هن

سختتن پایین و نمای فشار ) (nباالست؛ نسبت به تجزیه نییز

 2-2تأثیر ابعاد ذرات اکساینده
سرعت سختتن از طریق حرارت منتقل شده از فاز گیازی بیه سیط
سختتن و حرارت تخلید شده در سط سختتن (فاز متیراکم) تعییین
می شخد .برای پیشرانه های مرکب مبتنی بر پایه  ،APسرعت سختتن
خیاً تیابعی از ابعیاد ذرات  APاسیت .در یخرتی کیه در ید  APدر
فرمخلبندی پیشرانه ثابت بماند ،سیرعت سیختتن بیا کیاهش انیدازه
ذرات  APافزایش می یابد ،هر چند که اثر انیدازه ذرات در فشیارهای
باالتر کاهش پیدا میکند[.]11

حساسا نید و بنیابراین فیر وری ،کیارکردن و حمیل و نقیل نهیا بیا

 3-2سوخت فلزی

محدودیت همراه است[.]15

در وا ع ،سرعت سختتن برای یک فرمخلبندی پیشرانه جامد ،همانند

از نجا که سرعت سختتن از مهمترین تخاص پرتابییک (بالسیتیکی)

اکساینده به سختت فلزی نیز وابسیته اسیت .بیه طیخر کلیی ،دمیای

پیشرانههای جامد مرکب بهشمار میرود و اندازه ذرات کاتالیسیتهیا

تجزیه بیشتر و ماهیت گرماگیر تجزیه اکسیاینده هنی

سیختتن را

نیز بر سرعت سختتن تأثیر میگذارد ،در این تحقیق ،ضمن شناتت

پایین می ورد .سیختت فلیزی گرمیازا ،سیرعت سیختتن را افیزایش

عخامل مؤثر بر سرعت سختتن پیشرانههای جامد مرکیب نیترامینیی،

میدهد[.]2

تییأثیر ابعییاد ذرات کاتالیسییتهییا (مقایسییه نانخکاتالیسییتهییا و
ریزکاتالیستها) و سازوکار هر کدام بررسی شده است.

 .2عوامل مؤثر بر سرعت سوختن
سرعت سختتن تابعی از نخع سختت ،ترکیب پیشیرانه ،ذرات فلیزی،
ابعاد ذرات اکساینده ،سرعت گاز نسبت به سط جامد ،دمیای اولییه
پیشرانه و فشار است ،که برای پیشرانههیای جامید مرکیب بیا تغیییر
شاتصههای زیر افزایش مییابد[.]7

 4-2کاتالیستهای سرعت سوختن
سرعت سختتن تابعی از ترکیب پیشیرانه اسیت و نیه تنهیا از طرییق
تغییر در د اکساینده ،تغییر ابعاد ذره اکساینده یا حرارت ایجادشده
از سختتن اتصالدهنده و جز اینها مییتخانید تعیدیل شیخد ،بلکیه از
طریق افزودن کاتالیستهای سرعت سیختتن نییز میی تخانید بهبیخد
داده شخد[ .]12به بییان دیگیر ،سیرعت سیختتن عیالوه بیر عخامیل
گخناگخن یادشده در بیاال ،بیه کاتالیسیتهیای سیرعت سیختتن نییز
بستگی دارد[12و.]6
یک پیشرانه جامد تخب باید سرعت سیختتن پاییدار و نمیای فشیار

1. Hydroxyl Terminated Polybutadiene
)2. Ammonium Perchlorate (AP
)3. Cyclo-1,3,5-Tri Methylene-2,4,6-Tri Nitramine (RDX
)4. Cyclo-1,3,5,7-Tetra Methylene-2,4,6,8-Tetra Nitramine (HMX
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5. Gross

کاتالیستهای سرعت سختتن ،یکی از مهمترین اجزای پیشرانههیای

برای پیشرانههای جامد مرکب متداول ،ابل استفاده اند[ .]18سرعت

جامد مرکباند ،کیه مییتخاننید سیرعت سیختتن پیشیرانه جامید را

پایین سختتن پیشرانههای حاوی ترکیبات نیترامینیی ،حیاکی از ن

افزایش یا کاهش دهند[.]19کاتالیسیت ترکیبیی اسیت کیه سیرعت

است که مصر کاتالیستهای سیرعت سیختتن (بهبخددهنیدههیای

واکنش شیمیایی را با ارائه یک مسییر جیایگزین ییا نمیخدار مصیر

بالستیکی) برای بهبخد سرعت سختتن این نخع پیشیرانههیا ضیروری

انرژی کمتر ،تحت تأثیر رار میدهید[ .]10کاتالیسیتهیای سیرعت

اسییت[ .]14عییالوه بییر ترکیییب کاتالیسییت ،تغییییر در انییدازه ذرات

1

کاتالیستهای سرعت سیختتن نییز مییتخانید بیر سیرعت سیختتن

سرعت سختتن و تعدیلکننیده( 2کاهنیده) سیرعت سیختتن انید .از

پیشرانه تأثیر بگذارد .بررسی اثر ابعاد ذرات کاتالیسیتهیای سیرعت

شتابدهندههای سرعت سختتن برای بهبخد سرعت سختتن پیشرانه

سییختتن در پیشییرانههییای جامیید مرکییب در الییب مقایسییه اثییر

استفاده میشخد[ .]16شتابدهندههای سرعت سختتن مخادیاند که

نانخکاتالیست ها و ریزکاتالیست های سرعت سختتن ،از اهدا عمید

تجزیه اکساینده را شتاب میبخشند و یا دمای تجزییه ن را کیاهش

این تحقیق است.

سختتن (بهبخد دهندههای سیرعت سیختتن) شیامل شیتاب دهنیده

میدهند .در عمل ،شتابدهندههای سرعت سختتن ،مخاد معدنی ییا
فلزات لی بهویهه محصخالت جانبی مس ،هن ،کروم یا بیخر هسیتند.

 .3تأثیر کاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانه جامدد

البته سیالیان متمیادی بیرای پیشیرانههیای جامید مرکیب ،فقیط از

مرکب بر پایه HTPB/AP/Al

اکسیییدهای هیین و کرومیییت مییس اسییتفاده شییده اسییت[8و.]2

در این بخش ،ابتدا تأثیر کاتالیستهای بالستیکی بر سرعت سختتن

تعدیلکنندههای سرعت سختتن معمخالً نمکهیای لییایی ییا میخاد

پیشرانههای جامد مرکب بدون نیترامین  ،HTPB/AP/Alبه اتتصیار

لیییایی تییاکیانیید کییه در مقییادیر یییک تییا دو در یید بییه پیشییرانه

بیان تخاهد شد .تال ه نتیای عملکیرد رییز و نیانخ کاتالیسیتهیای

اضافه میشخند و باعث تعدیل تحرک تجزیه اکساینده میشخند[.]16

سرعت سختتن بر این پیشرانهها ،به ترتیب ،در جیدولهای ( )1و ()2

کاتالیستهای سرعت سختتن ،چیخن  SrCO3 ،CaCO3 ،]17[ LiFو

درج شده است.

جدول  .1نتایج عملکرد ریزکاتالیستهای سرعت سوختن بر پیشرانه جامد مرکب بر پایه .HTPB/AP/Al
نوع بهبوددهنده

فشار MPa

درصدوزنی HTPB

درصدوزنی AP

درصدوزنی Al

نمای فشاری )(n

فریک اکساید

13

6

19

72

12

5/91

[]25

پیشرانه بدون بهبخددهنده

11/4

6/4

22

78

-

5/28

[]21

C CO N

19/2

6/4

22

78

-

5/39

[]21

C Ni N

16/2

6/4

22

78

-

5/90

[]21

پیشرانه بدون بهبخددهنده

0/6

6/4

25/9

64/6

15/2

-

[]18

%2

CaCO3

9/6

6/4

25

68

15

-

[]18

%2

SrCO3

9/3

6/4

25

68

15

-

[]18

%2

Fe2O3

8/8

6/4

25

68

15

-

[]18

13/8

6/4

25

68

15

-

[]18

3

9

 %2مس اکسید

سرعت سوختن

1

مرجع

mm/s

2. Moderator
4. Tris-carbohydrazide nickel(II) nitrate

بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانههای...

افییزودن کاتالیسییت سییرعت سییختتن بییه پیشییرانه اسییت[.]19

مانند نها نیز یافت میشخند که بهعنیخان کاهنیده سیرعت سیختتن

1. Accelerator
3. Tris-carbohydrazide cobalt(II) nitrate
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پیشرانه بدون بهبوددهنده

مربوط به نانوفریت

نانوفریت نیكل کبالت مس

نانوفریت روی مس نیكل

مربوط به CdFe2O4

مربوط به نانوآلیاژ

نانوآلیاژ

Ni-Cu

Ni-Co

نانوفریت روی کبالت مس

پیشرانه بدون بهبوددهنده

نتای حا ل از جدول ( )1حاکی از نند که:

نانوآلیاژ

[]22

[]22

[]22

[]22

[]23

[]23

[]23

[]29

[]29

[]29

[]29

Ni-Zn

نانوبلور CdFe2O4

مرجع

نانوبلور Cd

سرعت سختتن

mm/s

1 /2

1/33

2/44

1/67

1/10

1/49

1/62

1/22

2/58

1/77

1/04

نانوآلیاژ

نوع بهبوددهنده

پیشرانه بدون بهبوددهنده

جدول  .2نتایج عملکرد نانوکاتالیستهای سرعت سوختن بر پیشرانه جامد مرکب بر پایه .HTPB/AP/Al

 .4تأثیر ریزکاتالیستهای سرعت سوختن بدر پیشدرانه

 .1نیتراتهای کربخهیدرازییدی فلیز واسیطه ( C CO Nو

C Ni

جامد مرکب بر پایه  HTPB/APحاوی نیترامین RDX

 ،)Nهن اکسیید ( ،)Fe2O3میس اکسیید ( ،)Cu2Oنانخفرییت

کاتالیستهای گخناگخنی یافت میی شیخند کیه بیر تیخاص سیختتنی

روی مییس نیکییل ،نییانخبلخر  ،CdFe2O4نانخ لییییاژ  Ni-Coو

پیشرانه جامد مرکب بر پاییه  HTPB/APحیاوی نیتیرامین  ،RDXاز

نانخ لیاژ  Ni- Cuبه عنخان شتابدهندههای سیرعت سیختتن

جمله سیرعت سیختتن ،تیخاص تجزییه حرارتیی ،گرمیای سیختتن

در پیشییرانه جامیید مرکییب بییر پایییه  HTPB/AP/Alابییل

شدید 1و جز نها اثر مییگذارنید .در ادامیه ،بیه بررسیی نمخدارهیای

استفادهاند.

تجزیه حرارتی و مقادیر سرعت سختتن حا ل از ریزکاتالیستهیای

 CaCO3 .2و  SrCO3بییه عنییخان کاهنییده سییرعت سییختتن در

سرعت سختتن پرداتته شده است.

پیشرانه جامد مرکب بر پایه  HTPB/AP/Alبهکار میروند.
همیییانطخر کیییه در جیییدول ( )2مشیییاهده مییییشیییخد .نانخفرییییت

 1-4تأثیر ریزکاتالیسدتهدای سدرعت سدوختن بدر تززیده

روی مییس نیکییل ،نییانخبلخر  ،CdFe2O4نانخ لیییاژ  Ni-Coو نانخ لیییاژ

حرارتی

 Ni- Cuبهعنخان شتابدهندههای سرعت سختتن در پیشرانه جامید

نتای تجزیه حرارتی  APتالص RDX ،تالص ،مخلیخ  AP/RDXو

مرکب بر پایه  HTPB/AP/Alبهکار میروند.

کاتالیستهای سیرعت سیختتن حیاوی میس ( 2QCو  )3YBاضیافه
شده ،در جدول ( )3درج شدهاند[.]20

جدول  .3اثر ریزکاتالیستهای سرعت سوختن حاوی مس بر عملکرد تجزیه حرارتی[.]22
فرمولبندی

دمای تززیه

دمای تززیه

دمای تززیه باال

انرژی فعالسازی تززیه

انرژی فعالسازی

پایین )(°C

)(°C

)(°C

دما پایین )(kJ/mol

تززیه )(kJ /mol

295

RDX
AP

283

)AP+YB (10: 1

338

286

127

)(kJ /mol

218
188

323

81

64

)RDX+YB (10: 1

295

250

)AP+QC (19: 1

289

127

)RDX+QC (19: 1

223

142

RDX+ AP+YB
)(13: 26: 1

212

120

2. QC: Copper І-Contaning Organic Chelate mp 324.9°C

06

تززیه دما باال

250

235

)RDX+AP (1: 2

انرژی فعالسازی
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1. Deflagration
3. YB: Copper Chromium Oxide CuCr2o4

کاتالیست  QCو  ،YBتنها  QCتجزیه کاتالیسیتی ابیل تیخجهی بیر

ایجاد شده و حداکثر گرمیاگیری لحظیهای در  299/6 °Cبیه تغیییر

 RDXانجییام داده و دمییا را  17 °Cپییایین ورده اسییت .هم نییین،

شییکل بلییخرهای  APوابسییته اسییت و حییداکثر گرمییازای ییخیتری در

از میان این دو نخع کاتالیست سرعت سختتن ،کاتالیست  QCمخجب

 371/9 °Cبه واسطة واکنش تجزیه  APایجاد می شیخد .بیا افیزایش

کاهش انرژی فعالسازی تجزییه شیده و انیرژی فعیالسیازی تجزییه

فشار ،مقادیر حداکثر گرمازای لحظهای تجزیه  HTPBبیه تیدری بیا

 RDXرا از  250 kJ/molبه  142 kJ/molکاهش مییدهید .از سیخی

مقادیر حداکثر گرمازای تجزیه  RDXپخشیانده شیده اسیت .نتیالپی

دیگر QC ،بر تجزیه حرارتی  APاثر غیر کاتالیستی دارد ،ولی  YBبر

تجزیه  RDXو  APبه وضیخح افیزایش یافتیه و دمیای

تجزییه RDX

تجزیه حرارتی  APاثر کاتالیستی دارد و دمای تجزیه باالی  APرا از

اساساً ثابت مانده است .دمای تجزیه  APبه دماهای بیاالتر جابیه جیا

 338 °Cبه  323 °Cتغییر داده است.

شده و شکل حداکثر تجزیه  APبیشتر و بیشتر پی یده شیده اسیت.

ژائخ 1و همکاران نیز ثیار کاتالیسیتهیای مختلی سیرعت سیختتن

دمای تجزیه  APتحت فشیار  3MPaبیاالتر از دمیای تجزییه  APدر

( ،Cr2O3·CuOمخنیم اکساالت و الیا کربن) (جدول ( ))9بر رفتیار
تجزیییه حرارتییی پیشییرانه  HTPB/AP/RDXرا بییا اسییتفاده

فشار

 0MPaاست[.]26

ازDSC

مطالعه کردند[.]14

جدول  .4ترکیبات پیشرانه HTPB/AP/RDX/Al

با و بدون کاتالیست[.]11

نتای حا ل از زمایشهای  DSCرا در شکلهای ( )3تا ( )6مشیاهده
نمونه

فرمولبندی

نسبت جرمی

1

HTPB/AP/RDX/Al

15 : 65 : 25 : 15

2

HTPB/AP/RDX/Al / Cr2O3 · CuO

15 : 65 : 25 : 0 : 0

از شکل ( )3استنبا میشخد که در فشار  ،5/1MPaحداکثر مییزان

3

HTPB/AP/RDX/Al/ Ammonium Oxalate

15 : 65 : 25 : 0 : 0

گرماگیری در  253/6 °Cبه علت تغییر فاز  RDXاز جامید بیه میایع

9

HTPB/AP/RDX/Al /Carbon fiber

15 : 65 : 25 : 0 : 0

میکنید .شرایط زمایشهای  DSCاز این رار است :جیرم نمخنیههیا
کمتر از  ،2mgهنی
 3 Mpaو  ،0 Mpaهن

حیرارتدهیی  ،15°Cmin−1فشیار ،5/1 Mpa
جریان گاز  N2معادل .05 mLmin-1

بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانههای...

با تخجه بیه منیدرجات جیدول ( ،)3مییتیخان گفیت کیه از دو نیخع

 ،295/2 °Cبه ترتیب ،بیاز طرییق واکینش تجزییه  HTPBو ،RDX

اتفاق می افتد .مقیادیر حیداکثر گرمیازای لحظیهای در  213/9 °Cو

11
HTPB/ AP/ RDX/ A1

381/3 386/6
411/6
399/1

241/1
1

5 MPa

244/6
241/2

-5
212/7

371/4

3 MPa

217/9
241/2

-11

212/7

-15

1/1 MPa

213/4

شدت جریان (mW) DSC

417/9

5

244/6
213/6
451

351

251

51

)T (C

-21
151

51

شکل  .3نتایج حاصل از ( DSCجریان حرارتی بر حسب دما) نمونه .]22[ 1

1. Feng-Qi Zhao
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21

379/5

326/8

HTPB/ AP/ RDX/ A1/ Cr2O3 . CuO

385/7

359/8

1
246/4
261/6
245/5

298/2

225/9

3 MPa
/9
213/213
6 225
/6

245/5
351

451

212/7

شدت جریان (mW) DSC

223/2

5 MPa

1/1 MPa

212/7
151

251

-21

51

)T (C

شکل  .4نتایج حاصل از ( DSCجریان حرارتی بر حسب دما) نمونه .]11[ 2

392/9
388/4

416/3

HTPB/ AP/ RDX/A1/ Ammonium Oxalate

-2
شدت جریان (mW) DSC

263/4
411/7

-6
5 MPa

263/4

393/8
377/7

245/5

267/9

363/4
3 MPa
245/5
246/4
351

451

1/1 MPa
-18

251
)T (C

51

151

شکل  .2نتایج حاصل از ( DSCجریان حرارتی بر حسب دما) نمونه .]11[ 3

369/6
381/3

1

222/3

375/1

HTPA/ AP/ RDX/A1/Carbon fiber

221/5

431/3
421/1

344/6

244/6

199/1

-11

191/1
198/2 215/2
187/5
245/5

3 MPa
1/1 MPa

246/4
451

351

251

-21
151

)T (C

شکل  .2نتایج حاصل از ( DSCجریان حرارتی بر حسب دما) نمونه .]11[ 4

00
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51

شدت جریان (mW) DSC

191/9

5 MPa

لحظهای  HTPBدر ( 213/9 ◦Cشکل ( ،))3در

به ترتیب ،به  210/2 °Cو  399/6 °Cکاهش می یابد .هن

حضیخر Cr2O3·CuO

گرمازا وگرمای تجزیه  RDXبیهوضیخح افیزایش میییابید؛ بنیابراین،

از بین مییرود (شیکل ( .))9هم نیین ،در فشیار  ،5/1 Mpaدمیای

سرعت سختتن نمخنه  9حاوی الیا کربن ،باالترین سرعت سختتن

تجزیه  APدر نمخنه  2از  371/9°Cبیه  304/8 °Cپییدا میی کنید و

است[.]14

دمیییییای تجزییییییه  RDXنییییییز از  295/2 °Cتیییییا 220/4 °C
کاهش پیدا میکند که این مسئله نشان میدهد  Cr2O3·CuOبیرای

 2-4تأثیر ریزکاتالیستها بر سرعت سوختن

پیشرانه  ،HTPB/AP/RDX/Alبهعنخان شتاب دهند سرعت سختتن

دنیی

عمل میکند .نقطة حداکثر گرمیازا در  248/2 °Cبیه تجزییه  APدر

 HTPB/AP/RDXحاوی دو کاتالیست  YBو  QCرا تحت فشیارهای

دمای پایینتر مربخ است و با افزایش فشار ،این نقطیة حیداکثر بیه

مختل ی بررسییی کییردهانیید (جییدولهای ( )0و ( .))6در جییدول (،)0

سمت پایین جابه جا میشخد .هیچ نقطة حداکثر مجزا و مشخصیی از

ترکییییب در ییید  HTPB ،APو  ،RDXبیییه ترتییییب12/0 ،05 ،

تجزییییه  RDXدر  220/4 °Cو بیییرای تجزییییه  APدر 248/2 °C

و  20در دند[.]20

پنجتیییخ و همکییاران ،سییرعت سییختتن پیشییرانه جامیید

وجخد ندارد تا تجزیه  APدر  304/8°Cکه نشیان مییدهید پیشیرانه
 HTPB/AP/RDXدر حضخر  Cr2O3·CuOپیخسته گرما زاد میکنید.

جدول  .2فرمولبندی پیشرانه  HTPB/AP/RDXبا و بدون

اییین نتیجییه در افییزایش سییرعت سییختتن پیشییرانه بسیییار مفییید

کاتالیست در آزمون سرعت سوختن[.]22

است[26و.]14

فرمولبندی

(YB )%

(QC )%

درصد اجزای دیگر

از مقایسه منحنیهیای  DSCنمخنیه  3در شیکل ( )0بیا شیکل (،)3

1

-

-

12/0

پی میبریم که بیشینة نقطه ذوب  RDXدر  253/6°Cاز بین میرود.

2

1

-

11/0

نقطة بیشینة تجزیه  RDXپس از نقطة بیشینة تغییر شکل بلیخره ای

3

-

1

11/0

 APظییاهر میییشییخد و دمییای تجزییه ن از  295 °Cبییه 267/4 °C

9

5/4

5/4

15/7

افزایش مییابد .هنگامی که فشار به  0Mpaافیزایش میییابید ،نقطیة

0

-

1/0

11

بیشینة تجزیه  RDXکخچکتر می شخد و گرمای تجزیه  RDXکاهش

6

-

2

15/0

مییابد .حداکثر دمای تجزیه  APکمتر می شخد و حرارت

بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانههای...

از مقایسه شکلهای ( )3و ( ،)9مشاهده میشخد کیه نقیا حیداکثر

تجزییه

تجزیه AP

کاهش مییابد .این نتای نشان میدهند که میخنیم اکسیاالت میانع

جدول  .2سرعت سوختنها ( )mm/sمربوط به فرمولبندیهای

تجزیه  RDXو  APمیشیخد .در نتیجیه ،سیرعت سیختتن نمخنیه 3

جدول  2تحت فشارهای مختلف[.]22

حییاوی مییخنیم اکسییاالت کییاهش مییییابیید[26و .]14از مقایسییه

انواع

4 MPa

6 MPa

7 MPa

8 MPa

نمای فشاری

منحنیهیای  DSCنمخنیه  9حیاوی الییا کیربن در شیکل ( ،)6بیا

1

9/74

0/09

0/42

6/60

5/90

منحنیهای  DSCدر شکل ( ،)3پی می بریم که بیشینة گرمازایی در

2

6/99

7/96

8/96

4/93

5/03

 187/0°Cبل از نقطة بیشینة ذوب  RDXوجخد دارد که به تجزییه

3

0/62

6/71

7/55

7/86

5/96

9

6/61

7/34

8/57

8/45

5/02

0

0/64

6/03

7/57

7/93

5/34

6

0/09

6/67

7/17

7/69

5/96

 HTPBمرتبط است .با افزایش فشار ،بیشینة دمایی به دماهای باالتر
جابه جا می شخد و حداکثر دمای تحت فشار  3 Mpaنزدیک به فشیار
 0Mpaاست .حداکثر دمای تجزیه گرمازای  HTPBبه سمت دماهای
پایینتر جابه جا می شخد و به تدری به دمیای بیشیینة گرمیازای

AP

نزدیک میشخد .این نتای در ایجاد فراینید گرمیازای نمخنیه  9بیرای
افزایش سرعت سختتن تیلی سیخدمند اسیت[26و .]14در نمخنیه 9
حاوی الیا کربن نیز ،دمای بیشیینة تجزییه گرمیازای  RDXو ،AP

از مندرجات جدول ( )6میتخان نتیجه گرفیت کیه سیرعت سیختتن
پس از اضافه کردن  YBبیشترین افیزایش را نشیان مییدهید و

YB

میتخاند سرعت سختتن را  ٪93افزایش دهد .هم نین ،اضافه کردن
1. Deng Pengtu
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سیرعت سیختتن درج شیده انید[.]14

 QCنمای فشار سرعت سخزش پیشرانه را کاهش میدهد ،بیهطیخری

دارای کاتالیستهای مختلی

که میتخاند نمای فشار را به  5/34کاهش دهید .بیا تنظییم مناسیب

ترکیب در د فرمخلبندیها در جدول ( )9درج شده است.

نسبت کاتالیست و محدوده فشیار ،شیاتص فشیار مییتخانید بیشیتر

در جدول ( ،)8بهوضخح مشاهده میی شیخد کیه در محیدوده فشیاری

کاهش یابد .با تخجه به عملکرد مخرد نیاز ،میتخان از نسبت مناسیب

مخرد مطالعه ( ،)5/1 – 0 Mpaهم  Cr2O3·CuOو هم الییا کیربن،

 YBو  QCبهمنظخر دستیابی بیه سیرعت سیختتن دلخیخاه و نمیای

نتالپی تجزییه  ∆Hdرا افیزایش مییدهنید .مقیادیر ) (∆Hdنمخنیه 9

فشاری پایینتر بهره گرفت[ .]20سرعت سختتن حا ل از تحقیقات

بزرگتر از ) (∆Hdنمخنه  2است .این امر نشان می دهد کیه اثیر الییا

ژائخ 1و همکاران ،با استفاده از بمب کرافخرد نییز در جیدول ( )7درج

کربن برجستهتر است؛ اما میخنیم اکسیاالت باعیث کیاهش نتیالپی

شده است[ .]14ترکیب در د فرمخلبندیها در جدول ( )9درج شده-

تجزیه میشخد .مطالب ذکر شده در باال نشان مییدهید کیه نتیالپی

است.

تجزیه پیشرانه با سرعت سختتن پیشرانه مرتبط است.

نتای حا ل نشان میدهد ،میثالً ،در فشیار  15 Mpaحضیخر الییا
کربن و کرومیت مس در پیشیرانه  HTPB/AP/RDXباعیث افیزایش

 .5تددأثیر نانوکاتالیسددتهددای سددرعت سددوختن بددر

سرعت سختتن میشیخد و نمیای فشیار ،تقریبیاً ثابیت مانیده اسیت.

پیشرانههای جامد مرکدب بدر پایده  HTPB/APحداوی

اضییافهکییردن مییخنیم اکسییاالت

بییه پیشییرانه HTPB/AP/RDX

باعث کاهش سیرعت سیختتن و نییز کیاهش نمیای فشیار پیشیرانه

در ادامیه ،بییه بررسییی نمخدارهییای تجزییه حرارتییی ،مقییادیر گرمییای
2

سختتن شیدید (گُرگیرفتن) و مقیادیر سیرعت سیختتن حا یل از

 HTPB/AP/RDXشده است[.]14

حضخر نانخکاتالیستهای سرعت سختتن تخاهیم پرداتت.

 3-4تأثیر ریزکاتالیستها بر آنتالپی تززیه
در جییدول ( )8نتییالپیهییای

نیترامین RDX

تجزیییه پیشییرانه HTPB/AP/RDX

جدول  .7سرعت سوزش پیشرانه  HTPB/AP/RDXهمراه با کاتالیستهای مختلف سرعت سوختن[.]11
نمونه

سرعت سوختن ) (mms-1در فشارهای مختلف )(Mpa

نمای فشاری در 8-11 Mpa

2

4

6

8

11

1

9/15

0/27

6/23

7/52

7/92

5/26

2

0/70

7/85

4/74

11/15

11/75

5/20

3

9/12

9/33

9/40

0/24

0/05

5/17

9

35/65

98/22

65/56

68/00

72/98

5/26

جدول  .8آنتالپی تجزیه پیشرانه [.]11

1

)∆Hd (J g-1

نمونه

1/ 1 Mpa

3 Mpa

5 Mpa

1

240/4

264/4

381/4

2

908/2

048/8

077/1

3

113/5

167/6

192/5

9

1279

1665

1806
2. Deflagration
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ژیائخکین شی 1و همکاران ،در سال  2557مطالعیاتی بیر روی  APو

میدهد[.]27

ND/Cu

در شییکل ( ،)8نقطییة بیشییینة گرمییاگیر در  257 °Cمنجییر بییه ذوب

(مس /نانخ الماس) و اثر کاتالیستی نها بر  APو  RDXانجام دادند.

 RDXمیشخد .نقطة بیشینة گرمازایی در  200 °Cبیه

تجزییه RDX

منحنی  DTAبرای  APتالص AP ،در حضخر مس و  APدر حضیخر

نسبت دادهشده و برتی محصیخالت حدواسیط ماننید ،N2O ،H2CO

نییانخ ذرات  ND/Cuرا در شییکل (( -)7الیی ) مشییاهده میییکنییید.

 HCNو  HONOتشکیل شده و سپس محصخالت تجزیه کامل مانند

تغییرات فاحشی در شکل (( -)7ب و پ) دییده مییشیخد .دو نقطیة

 NO2 ،N2O ،N2 ،COو غیره تخلید میشخند[ .]28اضافه کردن میس

بیشینة گرمازا با هم ادغام شدند و دما بسییار پیایینتیر اسیت .بیا 2

در منحنییی DSC

 RDXدر حضخر میس و  APو  RDXدر حضیخر نیانخ ذرات

در د وزنی از مس یا  ND/Cuاضافه شده ،دمای تجزیه حرارتی

و یییا  ND/Cuبییه  RDXتغییییر شییکل چنییدانی

ایجاد نکرده ،اما دمای تجزیه را ،به ترتیب 31 °C ،و  34 °Cبه طیخر

AP

چشمگیری کاهش داده است[.]27

به ترتیب  157 °Cو  110 °Cکاهش یافته است و کلة تیز گرمازایی

324C

جریان گرما

(پ)
EXO

332C

ENOO

(ب)
(الف)
431C
511

335C

بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن پیشرانههای...

 1-5تأثیر نانوکاتالیستها بر روی تززیه حرارتی

در شییکل (( -)7ب و پ) اسییت کییه رونیید تجزیییه سییریعی را نشییان

242C
311

411

111

211

دما )(C

شکل  .7منحنی ( DTAجریان حرارتی بر حسب دما) برای (الف)  APخالص( ،ب)  APدر حضور مس
و (پ)  APدر حضور نانو ذرات .]32[ND/Cu
11

211/11C
224/11C

(پ)

5

(ب)
265/17C

-5

جریان گرما

1

(الف)
-11
217C
311

251

211

151

111

-15

دما )(C

شکل  .8منحنی ( DTAجریان حرارتی بر حسب دما) برای (الف)  RDXخالص( ،ب)  RDXدر حضور مس
و (پ)  RDXدر حضور نانو ذرات .]32[ ND/Cu
1. XiaoQin Shi

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 87 (2016

06

مقاالت

3

همراه با تجزیه  APیا  ،RDXمس به تدری به  Cu+یا  Cu2+اکسیید

(جدول ( ))15نشان میدهد که استفاده از تخزیع لخمینیم دوحالتی

شده ،اوربیتال  4Sتالی  Cu+و اوربیتال نیمهپر  Cu2+ 3dبیه فراینید

با نسبت حدود  n-Al 4:1به  g-Alیا اضافهکردن  %2پخدر نانخ نیکیل

در  Cu+و Cu2+

( )n-Niرفتار سختتنی پیشرانه را بهبخد مییبخشید؛ درحیالیکیه در

میتخاند الکترونها را از یخن  APو محصخالت حد واسط ن بپذیرنید

استفاده از پخدرهای لخمینیم با نسبت  n-Al 1:1بیه  ،g-Alسیختتن

که از طریق ن تجزیه گرمایی  APو  RDXبهبخد مییابد .از دییدگاه

پیشرانه مختل میشخد .نتای نشان میدهد که هم  n-Alو هم

فعالیییت کاتالیسییتی بهتییر  ND/Cuنسییبت بییه  ،Cuمیییتییخان ن را

دارای ظرفیت حرارتی پیایینتیر ،سیتانه اشیتعال پیایینتیر و زمیان

از لحاظ تخاص نانخالمیاس میخرد بحیث یرارداد .نانخالمیاس حیاوی

سختتن کختاهتری نسبت به  g-Alهستند .عالوه براین n-Al ،گرایش

جملهC–N ،C-H ،С-О ،NH ،С_О ،OH :

نیالیز حرارتیی نشیان

انتقییال الکتییرون گییرایش مییییابنیید .حفییره مثبییت

گروههای عاملی فراوان از

به سختتن در شیکل تیک ذره منفیرد .نتیای

n-Ni

و جز نهاست[ ]27و این منطقه دارای چگالی باالیی از رادیکالهیای

میدهد که  n-Niمیتخاند تجزیه حرارتی  APدر پیشیرانه را کاتیالیز

زاد است[ .]24هم نین ،این ناحیه دارای سیط مخصیخص بیزر

کند .در جدول ( )4ترکیب در د  HTPB ،APو  ،RDXبیه ترتییب،

است ،از حجم باالی منافذ (حدود  )1/1 M3G-1و تعداد زیادی مراکیز

 10 ،65و  25در د درج شدهاند[.]32

نقص برتخردار است[ .]35فعالیت شیمیایی باال و ویهگییهیای بییان
شده نانخالماس ،ن را بیه ییک حامیل کاتالیسیتی تبیدیل مییکنید؛
در نتیجه نانخالماس می تخاند فعالییت کاتالیسیتی میس را بیه عنیخان

جدول  .1فرمولبندی نمونهها[.]32
فرمخلبندی پیشرانه

)g-Al (%

)n-Al (%

)n-Ni (%

N-0

0

5

-

N-1

2/0

2/0

-

 2-5تأثیر نانوکاتالیستها بر سرعت سوختن

N-2

1

9

-

لیخ 1و همکاران نشان دادند که با اضافه کردن نانخ هین  n-Fe2O3بیا

N-3

0

5

2

حامل کاتالیستی بهبخد ببخشد[.]27

در د جرمی  %5/20به پیشرانه جامد مرکب ،HTPB/AP/Al/RDX
دود کاهش یافته و سرعت سختتن در  6مگاپاسکال از 6/31 mms-1
به  8/01 mms-1افزایش مییابد[31و .]19ژیان

ژی 2و همکاران نیز

رفتار حرارتی  ( n-Alلخمینیم در انیداز نیانخ) و  ( g-Alلیخمینیم در
اندازه معمیخلی ،میثالً  15میکرومتیر) را میخرد بررسیی یرار دادنید.
فرمخلبنییدیهای بییهکییار رفتییه در مطالعییه ژیانی
جییدول ( )4درج شییدهانیید .نتییای

ژی و همکییاران در

زمخنهییای سییرعت سییختتن

بنابر مندرجات جیدول ( ،)15سیرعت سیختتن فرمخلبنیدی  N-1در
مقایسیییه بیییا فرمیییخل پاییییه  ،N-0در محیییدوده فشیییار تجربیییی
کاهش یافته است .اما سرعت سختتن  N-2و  N-3در محدوده فشیار
پایین ،افیزایش یافتیهاسیت .مقیدار ایین افیزایش بیا افیزایش فشیار؛
کییاهش یافتییه و نمییای فشییاری  N-2و ،N-3بییه ترتیییب 5/587 ،و
5/120پایینتر از  N-0هستند.

جدول  .11مقادیر سرعت سوختن حاصل از تحقیقات ژیانگ ژی[.]32
نمونه

سرعت سوختن ) (mms-1در فشارهای مختلف )(Mpa

2

4

6

8

11

N-0

0/73

7/46

4/46

11/35

12/98

5/980

N-1

0/63

7/07

8/46

4/47

15/81

5/951

N-2

6/29

8/21

4/01

15/45

11/78

5/348

N-3

6/59

8/21

4/01

15/38

15/48

5/365

3. Bimodal

66

نمای فشاری n
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 3-5تأثیر نانوکاتالیستها بر گرمای گُرگرفتن
گرمای گرگرفتن نمخنه  N-3در مقایسه با فرمخلبندی پاییه  ،N-0بیه

حا ل از تجزیه ،سرعت سختتن نمخنه افزایش مییابد.

مقدار  77 kJ/kgکاهش یافته اسیت ،ایین مییزان کیاهش ،بیهدلییل

 .2با جابجایی بیشنة دمای تجزیه تخسط کاتالیست به سیمت

ظرفیت گرمایی نسبتاً پایین تر  )9/1 MJ/kg( n-Niدر مقایسه بیا

Al

مرسخم مخرد استفاده ( )31 MJ/kgاست[ .]33گرمای سختتن شدید
حا یییل از تحقیقیییات ژیانییی

دماهای باالتر ،سرعت سختتن کاهش مییابد.
 .3در فشارهای پایین ،مقدار گرمای گرگرفتن با مقدار سرعت
سختتن رابطه عکس دارد.

ژی و همکیییاران در جیییدول ()11

 .9نتالپی تجزیه و تعدادی از بیشیینههیای تجزییه گرمیازای

درج شده است[.]32

پیشرانه  HTPB/AP/RDXحیاوی Cr2O3·CuOو الیا کربن
نسبت به پیشیرانه  HTPB/AP/RDXپاییه افیزایش یافتیه؛

جدول  .11نتایج اندازهگیری گرمای گرگرفتن[.]32
نمونه

درنتیجه سرعت سختتن این نخع پیشیرانه در اثیر افیزودن
N-0

N-1

N-2

N-3

در د اجزاء

g-Al:n-Al
= 1:0

= g-Al:n-Al
1:1

= g-Al:n-Al
1:4

2% n-Ni

گرمای
گرگرفتن

0310

0261

0319

0238

پیشرانه

کرومیت مس و الیا کربن افزایش مییابد.
 .0با افزایش مخنیم اکساالت بیه سیسیتم ،HTPB/AP/RDX
سرعت سختتن کاهش مییابد.

)(kJ/kg

 .6با تخجه به عملکرد مخرد نیاز ،مییتیخان از نسیبت مناسیب
 YBو  QCبهمنظخر دستیابی به سرعت سختتن دلخیخاه و
نمای فشاری پایینتر استفاده کرد.

در مقایسه با فرمخل پایه  ،N-0گرمای گرگیرفتن  N-1کیاهش یافتیه
است ( .)09 kJ/kgدر سادهترین مشاهدات از جدول ( ،)11مییتیخان

 .7نتای مطالعات نشان می دهد که نانخ لخمینیم و نانخ نیکل،

N-2

ظرفیت حرارتی پایینتر ،ستانه اشتعال پیایینتیر و زمیان

گرمای گرگیرفتن کمتیری در مقایسیه بیا  N-1را نتیجیه مییدهید.

سختتن کختاهتری نسبت بیه لیخمینیم بیا انیدازه معمیخلی

اییین دیییدگاه تخسییط نتییای پشییتیبانی نمیییکننیید .در جییدول ()11

دارند و از ایین رو مییتخاننید سیرعت سیختتن را افیزایش

ادعا کیرد کیه جیایگزینی مقیدار بیشیتری از  g-Alبیا  n-Alدر

نشان داده میشیخد کیه گرمیای گرگیرفتن  N-2بیا

دهند.

g-Al:n-Al=1:4

بیشتر از N-1با  g-Al: n-Al=1:1و تقریباً بیا گرمیای گرگیرفتن

N-0

 .8اضافه کردن مقدار کمی از نانخکاتالیسیت هین

)(n-Fe2O3

یکسان است .هم نین ،میتخان استدالل کرد کیه نمخنیه  N-3دارای

باعث افزایش چشمگیر سرعت سختتن نسیبت بیه حالیت

کمتییرین مقییدار گرمییای گرگییرفتن و در فشییارهای پییایین دارای

ریزکاتالیست شده است.

سرعت سیختتن بیاالتر اسیت و ایین امیر بییانگیر ن اسیت کیه در

 .4نانخالماس می تخاند فعالییت کاتالیسیتی میس را بیهعنیخان
حامل کاتالیستی بهبخد بخشد.

فشارهای پایین سیرعت سیختتن و گرمیای گرگیرفتن ،بیاهم رابطیه
معکخس دارند.
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