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چکـيده
بررســی و تحقیــق بــر روی پلیمر هــای پــر انــرژی بــرای افزایــش خــواص مکانیکــی،
ترمودینامیکــی و افزایــش قــدرت انرژی زایــی آنهــا ،بــه عنــوان پیونددهنــده و نرم کننــده
پرانــرژی بــا ارزش ســوختی بــاال در تهیــه پیشــرانههای بــا دود کــم و بــدون خطــر انفجــار،
مــورد توجــه محققیــن قــرار گرفتــه اســت .یکــی از پلیمرهــای پرانــرژی ،گلیســیدیل آزیــد
پليمــر ( )GAPاســت .در ایــن مقالــه از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی بــرای مقایســه خــواص
انــرژی زایــی  GAPو گلیســیدیل آزولیــوم متیــل نیتــرات ( )GTPاســتفاده شــده اســتGTP .
در اصــل شــکل اصــاح یافت ـه  GAPاســت کــه در آن گــروه عاملــی تری آزولیوم متیل نیتــرات
بــه جــای گــروه آزیــد اضافــه شــده اســت .خــواص مکانیکــی پلیمــر پرانــرژی  GAPهمیشــه
موضوعــی چالشبرانگیــز در زمین ـه مــواد پرانــرژی بــوده اســت .بــا توجــه بــه خــواص حلق ـه
تری آزولیوم-متیل نیتــرات ،انتظــار م ـیرود خــواص مکانیکــی و ترمودینامیکــی پلیمــر پرانــرژی
 GTPاز  GAPبیشــتر باشــد .بــا بررســیهای به عمــل آمــده توســط شبیهســازی دینامیــک
مولکولــی ،مشــخص شــد کــه  GTPمــادهای پایــدار اســت و خــواص مکانیکــی  GTPنســبت بــه
 GAPماننــد مــدول یانــگ ( )Eو مــدول برشــی ( )Gبه ترتیــب  %27و  %32کاهــش و مــدول
بالــک ( ،)Kضریــب پواســون و نســبت  K/Gبــه ترتیــب  %42 ،%17و  %71افزایــش پیــدا کــرد.
همچنیــن مشــخص شــد ســرعت انفجــار ،فشــار انفجــار و تعــادل اکســیژن پلیمر پرانــرژی GTP
نســبت بــه  ،GAPبــه ترتیــب  %14 ،% 5و  %21افزایــش یافــت .در نتیجــه میتــوان گفــت
اســتفاده از  GTPبــهعنــوان مــادهی اصــاح شــده  GAPدر کاربردهــای نظیــر پیشــرانههای
پــاک و عــاری از کلــر بــرای تقویت کننده هــا و موتورهــای بــا پیشــرانه جامــد در فضاپیماهــا و
همین طــور بخــش ایمنــی خودروهــا (کیســه های هــوا) ،افقــی روشــن دارد.
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مقدمه
در ســالهای اخیــر ،تالش هــای زیــادی در راســتای گســترش
پلیمرهــای ذاتــ ًا پرانــرژی ( )Binderبــه منظــور بهبــود
خــواص مکانیکــی ،حرارتــی و افزایــش ایمنــی کار بــا مــواد
پرانــرژی صــورت گرفتــه اســت [ .]1امــروزه بــا جایگزیــن
کــردن پلیمرهــای پرانــرژی بــا پلیمرهــای خنثــی بــه عنــوان
نگه دارنــده ،عــاوه بــر بهبــود تأمیــن خــواص مکانیکــی و
ایمنــی در فرایندهــای مختلــف تولیــد و حمــل و نقــل ،بخشــی
از انــرژی مــورد نیــاز بــرای احتــراق نیــز تأمیــن میشــود.
بــرای جایگزیــن کــردن نگهدارندههــای خنثــی توســط
پلیمرهــای پرانــرژی تحقیقــات گســترده ای صــورت گرفتــه
اســت .غیرحســاس بــودن پلیمرهــای پرانــرژی بــه عوامــل
حساســیت زا ماننــد ضربــه ،الکتریســته ســاکن و مــوج شــوک،
یکــی از مهمتریــن دالیــل بــه کارگیــری آن هــا در ترکیــب
مــواد پرانــرژی بــه شــمار می آیــد .در میــان پلیمرهــای
پرانــرژی ،گلیســیدیل آزیدپلیمر ،دارای ویژگیهایــی ماننــد
حساســیت بــه ضربــه پاییــن ،تولیــد انــرژی بــاال و پایــداری
حرارتــی مناســب اســت [ .]2شــکل های 1و 2ســاختار
شــیمیایی بهینــه شــده ،مونومــر  GAPو  GTPرا نشــان
می دهنــد .گلیســیدیل آزید پلیمر ( )GAPبــه دلیــل ســاختار
شــیمیایی خــود قــادر اســت ترکیبــی مناســب بــا ســایر اجــزای
پرانــرژی ماننــد نرمکننده هــا ارائــه کنــد .بــا ایزوســیانات ها
( )Isocyanatesو دی ایزوســیاناتها وارد واکنــش شــده و
تولیــد پلی یورتــان ( )Polyurethaneپرانــرژی نمایــد .در میــان
نگه دارندههــا HTPB ،بــه عنــوان نرمکننــد ه ()Plasticiser
خنثــی بیشــترین اســتفاده را در طیــف وســیعی از ســوختها
دارد .در ســالهای اخیــر مشــخص شــد کــه ســوختهای
بــر پایــه پلیمرهــای پرانــرژی گلیســیدیل آزیدپلیمر از عملکــرد
بهتــری نســبت بــه ســوختهای بــر پایــه پلیمرهــای پرانــرژی
خنثــی پلی بوتادیــن بــا هیدروکســیل انتهایــی (،)HTPB
برخــوردار هســتند GAP .همچنیــن از نظــر پایــداری حرارتــی
بســیار پایــدار اســت .پتانســیل بــاالی ایــن مــاده بــه عنــوان
افزودنــی پرانــرژی مربــوط بــه گرما زا بــودن پیوند  - N3اســت
کــه بــا آزادســازی حــدود  685 kJ/molانــرژی همــراه اســت.
همچنیــن گرمــای تشــکیل  GAPبرابــر بــا  170 kJ/molاســت،
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ایــن مقــدار انــرژی ،ویژگــی منحصــر بــه فــردی در میــان
نگهدارندههــای پلیمــری بــه حســاب می آیــد .عــاوه بــر
ایــن  GAPگازهــای احتراقــی زیــادی آزاد می کند و حساســیت
بــه مــوج شــوک کمتــری نیــز از خــود نشــان می دهــد .ایــن
پلیمــر دوســت دار طبیعــت اســت [.]3
در کنــار مزایــای اشــاره شــده در مــورد  GAPیکــی از
عیب هــای اصلــی ایــن پلیمــر ،طبیعــت ناســازگار آن بــا
نرمکنندههــا اســت ،کــه بــه دلیــل گــروه عاملــی آزیــد
اســت .تعــداد زیــادی از گروههــای جانبــی متیلــن آزیــد
( )Methylene Azidoدر ســاختار مولکولــی  GAPوجــود دارد
کــه ایــن گروههــا مانــع حرکــت زنجیــره مولکولــی شــده،
انعطاف پذیــری آن را کاهــش می دهنــد .بــر اســاس نظریــه
جنبشــی ،کشســانی ،تنــش و کرنــش بــه مقــدار انعطافپذیــری
زنجیــره وابســتگی زیــادی دارنــد [ .]4از مــوارد گفتــه شــده
می تــوان نتیجــه گرفــت ،نبایــد از  GAPانتظــار خــواص
مکانیکــی و گرمایــی خوبــی داشــت .در ســالهای اخیــر
تالش هــای زیــادی بــرای رفــع نواقــص ایــن پلیمــر پرانــرژی
نظیــر اصــاح زنجیــره مونومــر و پلیمــر یــا اضافــه کــردن
زنجیرههــای انعطافپذیــر بــه ســامانه شــبکهای آن بــه
وســیله آمیزه ســازی ،صــورت گرفتــه اســت.
در ســال  2000ســلیم و همــکاران [ ]4بــه بررســی
ســوختهای جامــد بــر پایــهی  GAPهمــراه بــا نرمکننــده
 BDNPA/Fپرداختنــد و متوجــه شــدند کــه ایــن ترکیــب،
خــواص گرمایــی مناســبی فراهــم میکنــد .ســپس بهوســیله
 Triisocyanate N-100و پخــت کاتالیســت  DBTDLدر GAP
گره خوردگــی ایجــاد کردنــد و متوجــه شــدند کــه دمــای انتقال
شیشــهای ترکیــب کاهــش مییابــد و گــزارش دادنــد کــه
ترکیــب  GAP/N-100/BDNPA/F/DBTDLباعــث پیشــرفت
در خــواص مکانیکــی و انرژی زایــی پلیمــر میشــود.
در ســال  2008ســانمین و همــکاران [ ]5اثــر اضافــه کــردن
فلــزات را بــر ســوختهای بــر پایــه  GAPمــورد مطالعــه
و پژوهــش قــرار دادنــد .آن هــا پلیمرهــای پرانــرژی /GAP
 PCLو  GAP/PEGرا مــورد بررســی قــرار دادنــد و متوجــه
شــدند کــه پلیمرهــای پرانــرژی  GAP/PCLظرفیــت جــذب
و نگــه داری مقــدار بیشــتری از نرمکننــده را در خــود دارنــد.
همچنیــن بــا افزایــش غلظــت نرمکننــده ،دمــای انتقــال
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شیشــهای بــه  PEGو  PCLوابســتگی بیشــتری نشــان داده و
همین طــور بــا افزایــش نرمکننــده  NEخــواص مکانیکــی و
حرارتــی آن بهبــود یافتــه و درمقابــل مقاومــت کششــی آن
کاهــش مییافــت.
در ســال  2014دینــگ و همــکاران [ ]6بــه بررســی آمیــزه
 GAP/PTPBهمــراه بــا کاتالیســت  cuprous chlorideدر
دمــای محیــط پرداختنــد .آنهــا بــا تغییــر نســبت مولــی گــروه
آزیــدی در  GAPدر برابــر گــروه آلکینــی در  ،PTPBخــواص
مکانیکــی کامپوزیــت را مشــخص کردنــد و متوجــه شــدند کــه
عملکــرد مکانیکــی کامپوزیــت  GAP/PTPBبــاوســیله نســبت
مولــی  N3در برابــر  C≡Cقابــل تنظیــم اســت .همچنیــن شــبکه
گره خــورده ای متشــکل از تــری آزول در ایــن کامپوزیــت کــه
از گــروه آزیــدی در  GAPو گــروه آلکینــی در  PTPBمشــتق
میشــود ،باعــث افزایــش قابــل مالحظــه ای در دمــای انتقــال
شیشــهای و بهبــود حاللیــت  GAPو  PTPBمیشــود.
در ســال  2014هــو و همــکاران [ ،]7بــر اســاس واکنــش
بیــن گروههــای آزیــدی در  GAPبــا ترکیبــات دارای گــروه
آلکیلــی (کــه جایگزینــی بــرای روش پخــت یورتانــی حســاب
میشــود) DDPM ،را بــا  GAPتحــت کاتالیســت )Cu(I
 Clواکنــش دادنــد و مــاده جدیــد گرهخــوردهای را ایجــاد
و مشــاهده نمودنــد کــه مقاومــت کششــی و مــدول یانــگ
افرایــش مییابــد .همچنیــن گــزارش کردنــد کــه دمــای انتقــال
شیشـهای ایــن ترکیــب از  -43/9تــا  -5/1درجــه ســانتی گراد
افزایــش مییابــد.
در ســال  2016دنــگ و همــکاران [ ،]8بــا اضافــه کــردن دو
زنجیــره پلیمــری انعطافپذیــر ) P(EO-co-THFو  PAOبــه
 GAPخــواص مکانیکــی آن را بررســی کردنــد و مالحظــه
نمودنــد کــه بــا کاهــش حجــم گروههــای جانبــی در PAG
خــواص مکانیکــی آن افزایــش مییابــد.
در ســال  2017لــی و همــکاران[ ]9آمیــزهGAP/P(EO-co-
) THFرا از نظــر خــواص گرمایــی ،حرارتــی و ســازگاری
مــورد مطالعــه و بررســی قــرار دادنــد .از نتایــج بررســی ها
مشــخص شــد کــه خــواص مکانیکــی در آمیــزه GAP/P(EO-
) co-THFبهبــود یافتــه و جدایــی فــازی مالحظــه نمیشــود.
در ایــن پژوهــش ،اثــر جایگزیــن کــردن گــروه عاملــی
تری آزولیوم متیل نیتــرات بــه جــای آزیــد در ســاختار

شکل  -1ساختار مولکولی گلیسیدیل آزید

پلیمرهــای پرانــرژی  GAPبــا اندازهگیــری و بررســی خــواص
گرمایــی -ترمودینامیکــی (در بــازهی  200Kتــا  )800Kدر
جــرم مولکولــی ثابــت  ،71000amuخــواص مکانیکــی و
انرژی زایــی بــه وســیل ه شبیهســازی دینامیــک مولکولــی
( )MDو نرمافــزار  Material Studio 2017مــورد مطالعــه
و بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت بــه مقایســ ه گرمــای
تشــکیل پلیمــر پرانــرژی اصالحشــده جدیــد ( GTPشــکل)2
بــا ( GAPشــکل )1پرداختــه میشــد.
روشهای محاسباتی
دینامیــک مولکولــی ،شبیهســازی رایان ـهای حــرکات فیزیکــی
اتمهــا و مولکولهاســت .اتمهــا و مولکولهــا بــراي
دوره ای از زمــان اثــر متقابــل دارنــد و در ایــن دوره حرکــت
اتمهــا مطالعــه و بررســی میشــود .در اکثــر شبیهســازیهای
دینامیــک مولکولــی ،شــرایط اولیــه ســامانه از حالــت تعــادل
دور اســت .از ایــن رو اولیــن مرحلــه شبیهســازی در دینامیــک
مولکولــی بایســتی در زمــان تعــادل انجــام گیــرد تــا ســامانه
بــه حالــت تعــادل خــود برســد .در حیــن رســیدن بــه تعــادل،

شکل  -2ساختار مولکول گلیسیدیل آزولیوم متیل نیترات ()GTP

شیمی-پلیمر
مهندسیشیمی -
کاربردیمهندسی
هایکاربردی
پژوهشهای
رشتهایایپژوهش
بینرشته
پژوهشیبین
علميــــپژوهشی
نامهعلمي
نامه
پلیمر
فصفصلل
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خــواص ترمودینامیکــی و ســاختاری ترکیــب کنتــرل شــده ،تــا
اینکــه در نهایــت بــه پایــداری برســد .شبیهســازی دینامیــک
مولکولــی ،محاســبات عــددي مســیر تخمیــن زده شــده بــرای
هــر اتــم یــا مولکــول اســت .ایــن شبیهســازی بــر پایــه قانــون
دوم نیوتــن حرکــت پتانســیلی بیــن اتمــی اســتوار اســت.
بــا دانســتن جــرم و پتانســیل بیــن اتمــی ،موقعیــت بعــدي
مولکــول در زمان هــای مختلــف بــه دســت می آیــد DFT .بــا
مجموعــهای از روشهــا و ســطوح مختلــف ،رویکــرد قابــل
اعتمــادی بــرای ارزیابــی خــواص ســاختاری مــواد پرانــرژی
اســت [.]10
بهینهســازی هندســه ،طیــف ارتعاشــی و خــواص مرتبــط
ایــن ترکیبــات در نرمافــزار متریــال اســتودیو بــا تئــوری
تابــع چگالــی ( )DFTانجــام شــد .بهینهســازی میــدان نیــرو،
انــرژی و دینامیــک بــا  Forciteبــا روش  Compassمحاســبه
و تحلیــل شــد و نمودار هــای تعادلــی انــرژی ،چگالــی و دمــا
بــه دســت آمــد .مشــخصات ترمودینامیکــی و مکانیکــی بــرای
هوموپلیمرهــای هــر دو مونومــر  GAPو  GTPدر شــرایط
یکســان جــرم مولکولــی  71000و بــازه دمایــی  200تــا 800
کلویــن بــا گزینــه  Synthiaمــورد مطالعــه و بررســی قــرار
گرفــت .عــاوه بــر ایــن گرمــای تشــکیل هــر دو مونومــر
بــرای مقایســه توســط نرم افــزار تخمیــن زده شــده اســت کــه
بــا میــزان واقعــی ،اختــاف ناچیــزی دارد .همچنیــن عــاوه
بــر مونومر هــا تــاش شــد پلیمــر  GTPرا در ســلولهای
تعادلــی آمــورف مــورد مطالعــه و بررســی قــرار دهیــم.
معــادالت  ]11[ Kamlet-Jacobsتجربــی کــه بــه طــور
گســتردهای بــرای ارزیابــی عملکــرد مــواد پرانــرژی مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بــ ه منظــور تخمیــن ســرعت و
فشــار انفجــار آنهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .مـــعادالت
 Kamlet-Jacobsبهصــورت زیــر نوشــته شــود.
()1
()2
در ایــن معادلــه  Dســرعت انفـــجار ()s/mk؛  Pفشــار
انفجــاری ( )GPaو  ρچگالــی بلــور ( )3g/cmاســت کــه
توســط نرمافــزار محاســبه شــد N .مــول تولیــد گاز در هــر
گــرم مــواد پرانــرژی؛  Mمیانگیــن وزن مولکولــی محصــوالت
6

فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر

پرانــرژی؛  Qانــرژی ( Q=-ΔHD )cal/gاســت .بــرای مــواد
پرانــرژی بــا عناصــر  ،CHNOتمــام اتمهــای  Nبــه  N2تبدیــل
میشــوند ،اتم هــای  Oابتــدا بــا اتم هــای هیــدروژن تشــکیل
 H2Oو ســپس باقیمانــده اتم هــای اکســیژن بــا  Cتشــکیل
 CO2می دهنــد .اگــر اتــم  Oباقیمانــده نتوانــد بهطــور کامــل
 Cرا اکســید کنــد در محصــوالت C ،جامــد نیــز خواهیــم
داشــت .همچنیــن اگــر اتــم  Oباقــی بمانــد بــه گاز  O2تبدیــل
میشــود .میــزان انــرژی انفجــار از رابطــه  3تخمیــن زده شــد
کــه دارای دقــت قابــل قبولــی اســت .در ایــن مــدل n ،تعــداد
گروه هــای عاملــی نیتــرات p ،تعــداد گروه هــای عاملــی نیتــرو،
 zتعــداد گروه هــای عاملــی نیتروآمیــن و  Mجــرم مولکولــی
ترکیــب اســت[.]21
()3
بــرای محاســبه درصــد تعــادل اکســیژن از رابطــه ]31[ 4
اســتفاده شــد کــه در آن  Cتعــداد اتم هــای کربــن H ،تعــداد
اتم هــای هیــدروژن O ،تعــداد اتم هــای اکســیژن M ،جــرم
مولکولــی ترکیــب و  Tتعــداد اتم هــای فلــز اســت.
()4
هندسه مولکول و ساختار بلور
در ایــن مطالعــه ،چگالــی بلــور از محاســبات بســته بلــور بــر
اســاس روش مکانیــک مولکولــی پیــش بینــی شــده اســت.
نیــروی میدانــی  Compassقــادر بــه ایجــاد خــواص فــاز گاز
و چگالــی بــرای طیــف گســترده ای از ســامانه ها از جملــه
نیتروآمین هــا و آزول هــا اســت کــه بــرای پیش بینــی ســاختار
بلــوری  GTPاســتفاده شــد .ایــن روش بــر مبنــای تولیــد
واحدهــای بســته احتمالــی در همــه گروه هــای فضــای
مناســب منطبــق اســت تــا بــرای یافتــن کمتریــن ســطح انــرژی
شــبکه جســتجو شــود [ .]41هندســه حالــت پایــه بــا ســطح
) (B) 3LYP.6 -31G (dبــه عنــوان ســاختار ورودی بــرای
جســتجوی پلی مــورف بهینــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
پلی مــورف بــا تراکــم بــاال ،تعــداد زیــادی از ســاختارهای بلور
بالقــوه مرتــب شــده و متغیرهــای شــبکه بــرای ایــن ســلول در
جــدول  2ارائــه شــده اســت.
قبــل از بحــث دربــاره خــواص ترمودینامیکــی و فیزیکــی GTP
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شکل  -3بلور آمورف تعادلی پلیمر GTP

بهتــر اســت ،ســاختار هندســی آن را بررســی کنیــم .بــه علــت

اثــرات ممانعــت فضایــی ،گــروه  -NO2از قســمت حلقــوی
متصــل میشــوند .ایــن موضــوع بــه دلیــل نیــروی دافعــه بیــن
گــروه نیتــروی همســایه اســت کــه ســبب چرخــش اتم هــای
اکســیژن از ســطح مولکولــی شــده اســت .طــول پیوندهــای
مولکــول  GTPو  GAPبهینــه شــد و در جــدول  1گــزارش
شــده اســت .طبــق جــدول  1طــول پیونــد  C7-N6در GTP
برابــر  1/484آنگســتروم و طــول پیونــد متناظــر  C4-N5برابــر
 1/64آنگســتروم اســت کــه نشــان از بــاال بــودن میــزان طــول

پیونــد در  GTPاســت کــه می توانــد اثــر مثبتــی بــر کاهــش
حساســیت داشــته باشــد.
بنابرایــن ،بــر اســاس شــکل  GTP ،3تمایــل دارد در گــروه
فضایــی p1c1وجــود داشــته باشــد متغیرهــای مربــوط بــه
ســلول در زمــان  10 psتعــادل رســیده اســت ،جــدول 2
نتایــج شــبیه ســازی بلــور آمــورف در ســه زمــان متفــاوت
جهــت رســیدن بــه تعــادل اســت کــه بــر اســاس آن
مشــخصات حالــت تعادلــی برابــر b=13.808◦A ،a=13.775 ◦A
 γ=99.634◦ ،β=93.940◦ ،α=91.015◦ ،ρ=1,321gr/cm3و
 c=15.021◦Aاســت GTP .احتمــاالً عملکــرد انرژی زایــی
خوبــی از خــود نشــان دهــد؛ زیــرا چگالــی یکــی از عوامــل
کلیــدی و مؤثــر بــر خــواص انرژی زایــی ترکیبــات پرانــرژی
اســت .بــرای اطمینــان از ایــن فرضیــه خــواص انرژی زایــی
ایــن مــاده در انتهــا بررســی خواهــد شــد.
در ایــن تحقیــق ،دقــت چگالــی پیش بینــی شــده از میــدان نیرو
 Compassو از روش حجــم چگالــی الکترونــی در محــدوده
 0/001 Bohr-3بــا اســتفاده از روش مونت کارلــو مقایســه
شــده اســت .از آنجــا کــه چگالــی  GTPدر محــدوده چگالــی
الکتــرون  0/001 Bohr-3بــا اســتفاده از روش مونت کارلــو
بــرای حجــم مولکولــی حالــت گاز ،پیش بینــی شــده اســت،
بــه همیــن دلیــل چگالــی مولکولــی محاســبه شــده  GTPدارای

جدول  -1طول پیوند مولکول های  GAPو  GTPبهینه شده
GTP

GAP
ﻃﻮل

ﻃﻮل)آﻧﮕﺴﺘﺮوم(

ﭘﯿﻮﻧﺪ

1/556

C1-C2

1/220

1/605

C2-C4

1/252

N2- N3

1/453

C2-O3

1/270

N3-C4

1/598

1/462

C4-N5

1/343

C4-C5

1/484

C7-N6

1/255

N5-N6

1/663

O9-N12

1/297

N12-O14

1/206

N12-O13

1/503

C5-C8

1/119

N6-N7

1/400

C8- C9

)آﻧﮕﺴﺘﺮوم(

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻃﻮل )آﻧﮕﺴﺘﺮوم(

ﭘﯿﻮﻧﺪ

N6- N2

1/471

C1-C6

1/448

C10-O11
C7-C10

شیمی-پلیمر
مهندسیشیمی -
کاربردیمهندسی
هایکاربردی
پژوهشهای
رشتهایایپژوهش
بینرشته
پژوهشیبین
علميــــپژوهشی
نامهعلمي
نامه
پلیمر
فصفصلل
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جدول  -2مشخصات سلول آمورف تعادلی پلیمر
3

2

1

ﺷﻤﺎره

10

5

0

زﻣﺎن )(ps

1/321

1/26

1/003

ﭼﮕﺎﻟﯽ)(gr/cm3

13/775

14/154

15/2961

) aآﻧﮕﺴﺘﺮوم(

13/808

14/652

15/2961

)bآﻧﮕﺴﺘﺮوم(

15/021

15/734

15/2961

) cآﻧﮕﺴﺘﺮوم(

91/015

91/15

90

)αدرﺟﻪ(

93/940

92/252

90

)βدرﺟﻪ(

99/634

97/567

90

)γدرﺟﻪ(

انحــراف اســت .بنابرایــن اعتقــاد داریــم کــه تراکــم بلــوری
پیش بینــی شــده از میــدان نیــروی  Compassبــرای  GTPقابــل
اعتمادتــر اســت.
حالت تعادل سامانه
تنهــا زمانــی بررســی خــواص ترمودینامیکــی ،مکانیکــی و
انرژی زایــی مــاده ،معنــی دار اســت کــه ســامانه ،هم زمــان بــه
تعــادل دمایــی و انــرژی رســیده باشــد .بــه عبــارت دیگــر،
تغییــرات دمــا و انــرژی بایــد در محــدوده  5تــا  10درصــد
بــر روی ســطح بلــور باشــد .مطابق شــکل های  4و  5مشــاهده
می شــود بــرای پلیمــر  GTPمنحنــی تعــادل دمــا و انــرژی در
زمــان شبیهســازی  10psبــرای دمــا ،حــدود  10کلویــن و
بــرای انــرژی ،نزدیــک  8درصــد نوســان دارد کــه نشــان از
تعــادل دمایــی و انــرژی ســامانه اســت.
خواص مکانیکی
در ترکیبــات ســوختی ،مــاد ه پرانــرژی بهعنــوان مــادهای
شــکننده و تــرد رفتــار میکنــد .از ایــن رو پلیمــری کــه در
ایــن ترکیبــات بــه عنــوان پیونددهنــده اســتفاده میشــود ،بــا
داشــتن چقرمگــی مطلــوب ،میتوانــد تغییــر شــکلهای

بزرگــی را تحمــل کنــد .بهطورکلــی تنــش در بخشهــای
جامــد بــه صــورت تغییــر در انــرژی درونــی بــر واحــد حجــم
8

GTP

فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر

بــا توجــه بــه کرنــش ،تعریــف میشــود.
بــر پایــه مکانیــک کشســانی ،قانــون هــوک [ ]51بــه صــورت
معادلــه  5تعریــف میشــود:
()5

بــا توجــه بــه اســاس تعریــف انــرژی کرنشــی ،ماتریــس
ضرایــب الســتیک بایــد شــرط  Cij=Cjiرا تأمیــن کنــد ،بنابرایــن
بــرای تشــریح رابطــه بیــن تنــش و کرنــش بــه  ۱۲ضریــب
نیــاز اســت .بــا فــرض تقــارن ،میتــوان اجــزای ایــن ماتریــس
را کاهــش داد .ســختی ،مقاومــت کششــی ،اســتحکام شکســت
و افزایــش طــول در اثــر کشــش بــه مــدول کشســانی مــاده
مربــوط میشــوند .ســختی و مقاومــت کششــی نشــاندهنده
مقاومــت مــاده بــه تغییــر شــکل پالســتیک و متناســب بــا
مــدول برشــی( )Gهســتند .اســتحکام شکســت متناســب بــا
مــدول بالــک ( )Kاســت .نســبت ( )K/Gنشــاندهنده دامنــه
محــدوده پالســتیکی اســت [.]51
از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی بــرای پیشبینــی خــواص
کشســانی اســتفاده میشــود .در ایــن پژوهــش فــرض شــده
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شکل  -4نمودار تعادل دینامیکی دمای سلول پلیمر  GTPنسبت به
دمای شبیهسازی

شکل  -5نمودار تعادل دینامیکی انرژی های سلول پلیمر GTP

نسبت به زمان شبیهسازی

کــه مــاده همگــن اســت ،یعنــی عناصــر غیرقطــری ماتریــس
ضرایــب کشســانی بایــد صفــر باشــند ،همچنیــن ماتریــس
متقــارن اســت و ســامانه بــه تعــادل رســیده اســت.
جــدول  3خــواص مکانیکــی کــه شــامل مــدول یانــگ،
مــدول بالــک ،مــدول برشــی ،ضریــب پواســون و نســبت
 K/Gاســت را بــرای  GTPو  GAPدر دمــای  892 Kنشــان
میدهــد .از ایــن مدول هــا بــرای محاســبه ســختی ،ســفتی و
ظرفیــت مــاده در تغییــر شــکل در برابــر تنشهــای خارجــی
اســتفاده میشــود .هرچــه مــدول کشســانی مــاده ( )Eباالتــر
باشــد مــاده ســختتر و ظرفیــت تغییــر شــکل آن پایینتــر
میآیــد .بــا مقایســه مقــدار مدول هــا از دادههــای ب ـه دســت
آمــده مشــخص شــد کــه مقــدار مــدول کشســانی  GAPبیشــتر
از  GTPاســت .ایــن اختــاف بــه ایــن معنــی اســت کــه GTP
میتوانــد تغییــر شــکل بیشــتری داشــته باشــد .بــا توجــه بــه
جــدول  3مــدول بالــک  GTPاز  GAPبیشــتر اســت .یعنــی

 GTPاســتحکام شکســت باالتــری دارد .دلیــل ایــن امــر اضافــه
شــدن گــروه تری آزولیوم متیل نیتــرات در  GTPاســت.
بــا توجــه بــه شــکل 6مشــخص اســت کــه ضریــب پواســون،
نســبت  K/Gو مدول هــای یانــگ و برشــی بــرای  GTPاز
 GAPکمتــر هســتند و مقــدار مــدول بالــک بــرایGTP
بیشــتر از  GAPاســت .کــم بــودن مقــدار مــدو ل برشــی و
کشســانی در  GTPبــه دلیــل خاصیــت پالســتیک گــروه
جانبــیتری آزولیوم متیل نیتــرات اســت.
همانطــور کــه از جــدول  3مشــخص اســت  GTPدارای
ضریــب پواســون باالتــری نســبت بــه  GAPاســت کــه دلیــل
ایــن امــر اضافــه شــدن شــاخه تری آزولیوم متیل نیتــرات
در  GTPاســت .همانطــور کــه گفتــه شــد نســبت K/G
نشــاندهنده محــدوده پالســتیک اســت .هرچقــدر مقــدار ایــن
نســبت بیشــتر باشــد خــواص مکانیکــی مــاده بهتــر اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد شبیهســازی دینامیــک مولکولــی

جدول  -3داده های به دست آمده بهوسیله شبیهسازی دینامیک مولکولی برای  GTPو  GAPدر دمای  892کلوین
ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﻣﺪول ﻫﺎ )(GPa

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن )(ϒ

K/G

1/68
2/88

ﯾﺎﻧﮓ )(E

ﺑﺎﻟﮏ )(K

ﺑﺮﺷﯽ )(G

GAP

6/3

4/2

2/5

0/24

GTP

4/6

4/9

1/7

0/34

شیمی-پلیمر
مهندسیشیمی -
کاربردیمهندسی
هایکاربردی
پژوهشهای
رشتهایایپژوهش
بینرشته
پژوهشیبین
علميــــپژوهشی
نامهعلمي
نامه
پلیمر
فصفصلل
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شکل  - 6مقایس ه خواص مکانیکی  GTPو  GAPدر دمای  298کلوین

تخمیــن مناســبی از مقاومــت مــاده و خــواص مکانیکــی آن
ارائــه میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه در بســیاری از مــوارد
اســتخراج ایــن مدولهــا بــه صــورت تجربــی بــا مشــکالتی
همــراه اســت ،بــا اســتفاده از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی
میتــوان بــا بــه حداقــل رســاندن هزینــه و زمــان ،پیشبینــی
مناســبی از رفتــار مــاده ارائــه داد.

خواص ترمودینامیکی
بــر اســاس نتایــج ارتعاشــی و اصــل ترمودینامیــک آمــاری،
خــواص ترمودینامیکــی بیــن  200تــا  800کلویــن بــرای
پلیمرهــای  GAPو  GTPبــا جــرم مولکولــی یکســان 17000
در  8مرحلــه بــه دســت آمــده و نتایــج آن در جــدول  4گزارش
شــده اســت .در جــدول  4وابســتگی خــواص ترمودینامیکــی
ماننــد آنتالپــی ،آنتروپــی و گرمــای ویــژه بــا دمــا ،مــورد تجزیه
و تحلیــل قــرار گرفــت و طبــق جــدول  4مشــخص شــد کــه
بــا افزایــش دمــا تقریبـ ًا تمامــی توابــع ترمودینامیکــی افزایــش
مییابــد ،زیــرا ســهم اصلــی حــرکات انتقالــی و چرخشــی
مولکــول در توابــع ترمودینامیکــی زمانــی اســت کــه درجــه
حــرارت پاییــن باشــد .بــا ایــن حــال ،در دماهــای باالتــر،
حرکــت ارتعاشــی شــدید میشــود بنابرایــن بــه ســاختارهای
ترمودینامیکــی بیشــتر کمــک میکنــد و منجــر بــه افزایــش
عملکــرد ترمودینامیکــی میشــود [.]41
خــواص ترمودینامیکــی و فیزیکــی  GAPو ( GTPدمــای 892
کلویــن) در جــدول  5گــزارش شــد .در نمــودار شــکل  7بــه
مقایســه خــواص ایــن دو مولکــول در دمــای  892کلویــن
پرداختــه شــده اســت .دمــای انتقــال شیشــه ای  GTPنســبت

جدول  -4خواص ترمودینامیکی  GTPدر دماهای مختلف
GTP
Hθm
)(cal/mol

ﭼﮕﺎﻟﯽ
)(gr/cm3

74/993

18/523

2101/503

1/420

75/3779

85/045

32/971

4619/649

1/387

86/3455

32/4516

85/25

33/246

4680/900

1/377

86/5468

32/6280

5619/2620

96/794

47/464

8727/897

1/306

97/2095

41/7875

9347/9076

1/196

108/786

60/272

14126/122

1/235

107/4066

49/6547

13932/5366

1/128

500

120/810

71/781

20739/114

1/172

117/0470

56/0728

19230/1293

1/067

600

132/664

82/080

28442/017

1/112

126/0963

61/3031

25107/5089

1/013

700

144/233

91/220

37116/412

1/063

134/5734

65/6379

31460/6658

0/963

800

Sθm
Cθp,m
)(cal/mol*K) (cal/mol
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Hθm
)(cal/mol

ﭼﮕﺎﻟﯽ
دﻣﺎ
3
) (K) (gr/cm

23/1568

2832/4796

1/316

200

5559/0632

1/282

298

1/283

300
400

Sθm
Cθp,m
)(cal/mol*K) (cal/mol
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جدول  -5خواص ترمودینامیکی و فیزیکی  GAPو  GTPدر
دمای  892کلوین
GTP

GAP

ﻣﻮﻟﮑﻮل

217/204

101/09

ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ)(amu

241

230

دﻣﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﯿﺸﻪاي )(K

275/087

117/928

ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ )(kJ/mol

1/378

1/282

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(gr/cm3

21/692

20/433

ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻼﻟﯿﺖ

10/673

5/820

ﺿﺮﯾﺐ اﺗﺼﺎل

شکل  - 7نمودار مقایسه خواص ترمودینامیکی و فیزیکی  GAPو

166/573

86/225

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي)(kcal/mol

GTP

156/157

88/770

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﯽ)(cm3/mol

بــه  11 GAPدرجــه کاهــش یافتــه اســت .دلیــل ایــن امــر را
می تــوان بــه جایگزینــی گــروه عاملــی تری آزولیوم میتل نیترات
بــه جــای آزیــد بیــان کــرد .گرمــای تشــکیل  GTPتقریب ـ ًا دو
برابــر  GAPاســت .الزم بــه ذکــر اســت گرمــای تشــکیل
گازی بــرای محاســبات خــواص انرژی زایــی توســط نرم افــزار
محاســبه شــد؛ بــه همیــن دلیــل مقــداری خطــا دارد [.]61
عامــل حاللیــت ،حجــم مولــی و ضریــب اتصــال نیــز افزایــش
یافتــه اســت .نمــودار شــکل  7نمایان گــر بهبــود خــواص
جدول  - 6خواص انفجاری  GAPو

ترمودینامیکــی اســت کــه مزیــت رقابتــی مناســبی بــرای ایــن
مولکــول در مقایســه بــا ســایر ترکیبــات محســوب می شــود.
خواص انرژی زایی
ســرعت و فشــار انفجــار  GAPو  GTPبــا اســتفاده از معادالت
تجربــی [ Kamlet-Jacobs ]11بــر اســاس چگالــی بلــور و
گرمــای تشــکیل فــاز گازی در ســطح ) B3LYP / 6-31G (dبــه
عنــوان عاملــی کلیــدی در ارزیابــی خــواص انرژی زایــی مــواد
پرانــرژی ،محاســبه شــد .از آنجــا کــه فشــار و ســرعت انفجــار
توســط گرمــای تشــکیل حالــت گاز محاســبه شــده اســت،

GTP

GTP

GAP

ﻣﻮﻟﮑﻮل

217.204

101/09

ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ)(amu

-99/413

-121/09

درﺻﺪ ﺗﻌﺎدل اﮐﺴﯿﮋن

156/157

88/770

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﯽ)(cm3/mol

275/087

117/928

ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺎزي)(KJ/mol

1/378

1/282

ﭼﮕﺎﻟﯽ)(gr/cm3

11/906

11/405

ﺳﺮﻋﺖ اﻧﻔﺠﺎر)(km/s

44/76

39/23

ﻓﺸﺎر اﻧﻔﺠﺎر)(MPa

شکل  - 8نمودار مقایسه خواص انفجاری  GAPو GTP
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خصوصیــات انرژی زایــی  GAPو  GTPنشــان دهنده انحــراف
بســیار کمــی اســت [ .]71جــدول  6بــه طــور خالصــه
عملکــرد انــرژی زایــی  GAPو  GTPرا نشــان مــی دهــد.
بــا اســتفاده از نمــودار شــکل  8می تــوان نتیجــه گرفــت کــه
ســرعت و فشــار انفجــار بــرای  GTPنســبت بــه  GAPافزایش
یافتــه اســت کــه بســیار مطلــوب اســت .همچنیــن در مقایســه
درصــد تعــادل اکســیژن کــه بــا معادلــه شــماره  4محاســبه
شــده اســت ،تعــادل اکســیژن  22 ،GTPدرصــد نســبت بــه
 GAPافزایــش یافتــه اســت و بــه ســمت خودکفایــی اکســیژن
مــورد نیــاز رفتــه اســت [.]31
بــا توجــه بــه نتایــج پیش بینــی شــده در نمــودار شــکل
 8بــه طــور نظــری می تــوان گفــت  GTPاز نظــر خــواص
انرژی زایــی بهتــر از  GAPاســت .بــر اســاس نتایــج بــه دســت
آمــده از شبیه ســازی ،ایــن ترکیــب گزینــه مناســبی بــرای انجام
آزمونهــای تجربــی و جایگزیــن مناســبی بــرای  GAPاســت.
نتیج هگیری
در ایــن کار پژوهشــی از شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی
توســط نرم افــزار  Material Studioبــرای بررســی ســاختار،
تعــادل ،خــواص مکانیکــی ،ترمودینامیکــی و انرژی زایــی
مولکول هــای  GAPو  GTPاســتفاده شــد و نتایــج آن بــه
شــرح زیــر اســت:
 .1پلیمرهــای پرانــرژی  GTPدر زمــان شبیه ســازی  10psاز
نظــر گرمایــی و انــرژی بــه تعــادل رســید.
 .2شبیهســازی دینامیــک مولکولــی تخمیــن مناســبی از
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مقاومــت مــاده و خــواص مکانیکــی آن ارائــه میدهــد.
 .3خــواص مکانیکــی پلیمرهــای پرانــرژی  GTPبــه دلیــل
داشــتن گــروه عاملــی تری آزولیوم متیل نیتــرات بــه شــکل قابل
مالحظــه ای بهبــود می یابــد .مشــاهده شــد کــه مدول هــای
یانــگ ( )Eو برشــی ( GTP )Gنســبت بــه  GAPبه ترتیــب
 %72و  %23کاهــش و مــدول بالــک ( ،)Kضریــب پواســون
و نســبت  K/Gبــه ترتیــب  %24 ،%71و  %17افزایــش پیــدا
کــرد .بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خــواص تغییــر
شــکل پالســتیکی  GTPنســبت بــه  GAPبــه دلیــل داشــتن
خاصیــت پالســتیکی گــروه عاملــی تری آزولیوم متیل نیتــرات
افزایــش چشــم گیری خواهــد داشــت.
 .4خــواص ترمودینامیکــی در بــازه دمایــی  200تــا 800
کلویــن و جــرم مولکولــی یکســان مــورد بررســی قرارگرفــت.
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده ،دمــای انتقــال شیشــه ای،
چگالــی ،عامــل حاللیــت ،گرمــای تشــکیل ،ضریــب اتصــال،
میــزان پایین تریــن ســطح انــرژی و حجــم مولــی  GTPنســبت
بــه  GAPبــه ترتیــب 11درجــه،%83 ،%133 ،%6 ،%8 ،
 %93و  %76افزایــش یافتــه اســت.
 .5ســرعت انفجــار ،فشــار انفجــار و تعــادل اکســیژن
پلیمر پرانــرژی  GTPنســبت بــه  ،GAPبــه ترتیــب %14 ،%5
و  %21افزایــش یافــت.
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده می تــوان گفــت کــه پلیمــر
پرانرژیــی اصــاح شــده  GTPنســبت بــه  GAPدارای خــواص
مکانیکــی ،ترمودینامیکــی و انرژی زایــی بهتــری بــوده ،قــادر
اســت خألهــای  GAPرا برطــرف کنــد.
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ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎري

ﺗﻮﺿﯿﺢ

DFT
GAP
GTP
HOF
HEDM
HTPB
BDNPA/F
DBTDL
ZPE
PCL
PEG
NE
PTPB
DDPM
P(EO-co-THF)
PAO
MD
ps
Hθm
Cθp,m
Sθm

Density functional theory
Poly glycidyl azid
Poly glycidyl tri azolium Methyl nitrate
Heat of formation
High energy density materials
Hydroxyl-terminated polybutadiene
Bis(2,2-dinitropropyl)acetal/formal
Dibuthylin dilaurate
Zero point energy
Polycaprolactone
Polyethylene glycol
Nitrate ester
Propargyl-terminated polybutadiene
Dimethyl 2,2-di(prop-2-ynyl)malonate
Poly(ethylene oxide-co-tetrahydrofuran)
Poly(ethylene oxide-polyalkylene oxide
Molecular Dynamic
Picosecond
Enthalpy
Specific heat capacity
Entropy
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