مروری کوتاه بـر تأثیر نوع و غلظـت كاتاليزور
پخـت و نسـبت  NCO/OHبـر عمـر کاربری
کامپوزیـت پرانـرژی بـر پایـه پلیبوتادیـن
خاتمهیافتـه با هیدروکسـیل

چکـيده . . .
عمــر کاربــری کامپوزیــت پرانــرژی ،نقــش تعیینکننــدهای در ســهولت فراينــد تولیــد و کیفیــت
خــواص نهایــی محصــول دارد .دو مولفــه موثــر در تعییــن عمــر کاربــری ،غلظــت عامــل پخــت
(نســبت  )NCO/OHو مقــدار كاتاليــزور پخــت اســت .در ایــن مقالــه اثــر مقادیر مختلــف كاتاليزور
پخــت و مقادیــر مختلــف ( Rنســبت  )NCO/OHبــر عمــر کاربــری کامپوزیــت پرانــرژی بــر
پایــه  HTPBاز مراجــع علمــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت .بررس ـیهای انجــام
شــده در ایــن کار نشــان داده بــا افزایــش مقــدار كاتاليــزور پخــت؛ ســرعت افزایــش گرانــروي
کامپوزیــت پرانــرژی بیشتــر میشــود .همچنیــن بــا افزایــش مقــدار  Rاز  0/8تــا ۱ســرعت
افزایــش گرانــروي زیــاد میشــود ومقــدار عمــر کاربــری کاهــش مییابــد .نکتــه جالــب اينکــه
بــا افزایــش بیشــتر  ،Rاز  1تــا  1/1ســرعت افزایــش گرانــروي نســبت بــه  R=1برخــاف انتظــار
کاهــش و عمــر کاربــری افزایــش مییابــد .کامپوزیــت پرانــرژی برپایــه عامــل پخــت  IPDIدارای
دو مرحلــه مجــزای افزایــش گرانــروي و بــا دو ثابــت ســرعت متفــاوت اســت .ایــن امر بــه حضور
دو نــوع گــروه ایزوســیانات بــا واکنشپذیــری متفــاوت در ســاختار مولکولــی ایــن عامــل پخــت
نســبت داده میشــود .در ایــن مطالعــه اثــر كاتاليزورهــای پخــت  DBTDL ،FeAA ،TEBوTECH
بــر عمــر کاربــری کامپوزیــت پرانــرژی برپایــه  HTPBبررســی و بــا یکدیگر مقایســه شــده اســت.
همچنیــن از طریــق معــادالت کســینجرواوزاوا ،مقــدار انــرژی فعالســازی درســامانههای بــا انــواع
كاتاليــزور پخــت قابــل ارزیابــی و مقایســه اســت .برایــن اســاس ،در بیــن كاتاليزورهــای پخــت
مــورد بررســی DBTDL ،دارای کمتریــن میــزان انــرژی فعالســازی اســت و در نتیجــه ســرعت
پخــت پلییورتــان را بــه میــزان بیشتــری افزایــش میدهــد و عمرکاربــری آن کمتــر اســت.
همچنیــن باتوجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه ،بــرای دســتیابی بــه پخــت مناســب ســامانههای
پلییورتــان وداشــتن عمــر کاربــری مناســب ،مقــدار Rبرابــر بــا 1پیشــنهاد میشــود.
*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:

a.kebritchi@ippi.ac.ir
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
کامپوزیــت پرانــرژی بــر پایــه پلیبوتادیــن خاتمــه یافتــه بــا
هیدروکســیل (HTPB (Hydroxylterminated Polybutadiene
شــامل ســامانه پيونددهنــده ( )Binderپلیمــری ،مــواد افزودنــی،
پــودر ( Al (Aluminumبهعنــوان ســوخت فلــزی و پــودر
 AP (Ammonium Perchlorate)iبهعنــوان اکســیدکننده
بهصــورت گســترده در ســامانه های مختلــف بــه کار می رونــد
[ .]1فراينــد اختــاط کامپوزیت هــای پرانــرژی در دو مرحلــه
انجــام می شــود؛ در فــاز پیش اختالط تمــام مواد تشــکیلدهنده
بهجــز عامــل پخــت در زمــان مشــخص مخلــوط می شــوند.
در مرحلــه دوم ،عامــل پخــت افــزوده می شــود .ازآنجاکــه
واکنــش پخــت پــس از افــزودن عامــل پخــت آغــاز می شــود،
زمــان بهینــهفراينــد ریخته گــری پــس از ایــن مرحلــه محــدود
می شــود [ .]2دوغــاب کامپوزیــت پرانــرژی جامــد مرکــب
برپایــه  HTPBبایــد در پایــان اختــاط ،گرانــروي مناســبی
داشــته باشــد تــا ریخته گــری بــه ســهولت انجــام گیــرد.
مدتزمــان موجــود بــرای ریخته گــری مناســب کامپوزیــت
پرانــرژی پــس از افــزودن عامــل پخــت را عمــر کاربــری (Pot
 )lifeگوینــد [ .]3گرانــروي پاییــن دوغــاب کامپوزیت پرانرژی
جامــد باعــث همگــن شــدن مــواد تشــکیلدهنده در دوغــاب
کامپوزیــت پرانــرژی می شــود .عمــر کاربــری طوالنــی بــرای
ســامانه پيونددهنــده  HTPBبهمنظــور ســهولت فرايند پذیــری
و تولیــد دانــه ( )Grainبــدون نقــص بــه خصــوص در
مقیاسهــای بــزرگ ضــروری اســت [ .]4شــبکه پلی یورتانــی
از طریــق ایجــاد واکنــش اتصــاالت عرضــی و پليمــر شــدن
مرحلــهای HTPBبــا ایزوســیانات در ســامانه پيونددهنــده،
ســاختار کامــل بــرای کامپوزیــت پرانــرژی جامــد مرکــب را
فراهــم می کنــد .لــذا بررســی عوامــل مؤثــر بــر عمــر کاربــری
ســامانه پيونددهنــده ،می توانــد بــه درک زمــان رســیدن بــه
عمــر کاربــری بهینــه کامپوزیــت پرانــرژی کمــک کنــد [.]5
عوامــل مؤثــر بــر عمــر کاربــری کامپوزیــت پرانــرژی
جامــد مرکــب برپایــه  HTPBبه طــور جــدی از ســال 1976
مــورد مطالعــه قرارگرفــت [ .]6عوامــل مؤثــر بــر عمــر
کاربــری ،نظیركاتاليــزور پخــت ،دمــا ،عامــل پخــت ،مقادیــر
 ،Rکاتالیــزور ،اثــر ســیس و ترانــس و گــروه وینیلــی رزیــن،
ســرعت و زمــان همــزدن ،انــدازه ذرات بــار جامــد ،توزیــع
انــدازه ذرات آمونیــوم پرکلــرات ( ،)APآلومینیــوم ( ،)Alنــرخ
بارپذیــری جامــد ،نــوع یــا مقــدار نرمکننــده و  ...توســط
محققــان و پژوهشــگران مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت
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[ .]7-10در میــان ایــن عوامــل موثــر بــر عمــر كاربــري،
نســبت  ،NCO/OHنــوع و مقــدار كاتاليــزور پخــت بــه دلیــل
اهمیــت و تأثیــر به ســزایی کــه در پخــت شــدن و ســرعت
ســینتیکی فراينــد پخــت دارد ،مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار
گرفتــه اســت.
 2تأثیرنــوع کاتالیــزور پخــت بــر عمــر کاربــری
کامپوزیــت پرانــرژی جامــد مرکــب بــر پایــه
HTPB
تأثیــر دو کاتالیــزور پخــت (DBTDL)Dibutyl tin diluarate
و( FeAA) Feric acetyl acetonateدر واکنــش پخــت توســط
کورابینــا ( )Korah Binaو همکاران مطالعه شــده اســت .شــکل
 1طیــف فروســرخ ( )Infrared Spectroscopyرا بــرای HTPB
و تشــکیل یورتــان ،پــس از حــرارت دادن نمونــه ،در حضــور
و عــدم حضــور کاتالیــزور  FeAAنشــان می دهــد .جــذب در
 2265 cm-1از ویژگی هــای ایزوســیانات در نمونــه اســت کــه
نشــان می دهــد واکنــش پخــت ناقــص انجامگرفتــه اســت .در
واقــع در مقایســه دو نمونــه بــه ایــن نتیجــه می تــوان رســید
کــه در بــازه زمانــی مشــخص ،ســامانه ای کــه دارای كاتاليــزور
پخــت اســت ،ســرعت ســینتیک واکنــش پخــت آن بیش تــر
بــوده ،تمــام ایزوســیانات موجــود در آن واکنــش می دهــد و
عمــل پخــت بــه صــورت کامــل انجــام شــده اســت .در نتیجــه
قلــه ایزوســیانات در آن نمونــه دیــده نمی شــود [.]11
غلظــت كاتاليــزور بــه میــزان  0/1درصــد وزن رزیــن
اســت [ .]11جــدول  1مقادیــر انــرژی فعال ســازی و ثابــت

شکل  1نمودار IRبرای تشکیل شبکه یورتان در حضور و عدم حضور
کاتالیزور [.]11

مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزور پخت...

جدول  1مولفه های سنتیکی واکنشهای پخت کاتالیز شده []12
k(at 60 °C)/s-1
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-1

A/s

7 E5/ 578

-3 E5/ 462

6 E1/ 132
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5 E2/ 232

-3 E3/ 391

3 E1/ 654

61/1

53/0
35/1

47/9

HTPB-MCHI

FeAA

HTPB-IPDI

FeAA

HTPB-IPDI

DBTDL

HTPB-MCHI

DBTDL

كاتاليــزور پخــت  DBTDLبه منظوربــاال بــردن ســرعت پخــت
اســتفاده می شــود .بنابرايــن بــا اســتفاده از كاتاليــزور ،DBTDL
عمــر کاربــری دوغــاب کامپوزیــت پرانــرژی کاهــش می یابــد.
بــرای مثــال در نمونــه کامپوزیــت پرانــرژی برپایــه ســامانه
پيونددهنــده  ،HTPBكاتاليــزور  DBTDLوجــود نداشــت،
عمــر کاربــری کامپوزیــت پرانــرژی در دمــای  ۴۵ °Cبــه
زمانــی حــدود  ۳۱ســاعت نیــاز داشــت و در نمونــه کامپوزیت
پرانــرژی دیگــری بــا اضافــه کــردن 0/03 phrكاتاليــزور
 DBTDLعمــر کاربــری در دمــای  ۴۵ °Cبــه  ۹ســاعت کاهــش
می یابــد و در نمونــه کامپوزیــت پرانــرژی دیگــر بــا اضافــه
کــردن 0/05 phrكاتاليــزور ،عمــر کاربــری در دمــای  ۴۵ °Cبــه
 ۵ســاعت کاهــش می یابــد .براســاس بررســی های صــورت
گرفتــه ،مناســب ترین مقــدار كاتاليــزور بــرای عمــر کاربــری
ایــن کامپوزیــت پرانــرژی 0/03 phrاســت [.]13
براســاس تحقیق هــاي صــورت گرفتــه در ســامانه
پيونددهنــده بــر پایــه  HTPBهمــراه بــا  0/1درصــد كاتاليــزور
پخــت  FeAAایــن ســامانه در دمــای اتــاق  25 °Cپخــت
شــده و میــزان عمــر کاربــری آن  ۲۴ســاعت اســت [.]14

گرانروي

ســرعت در ( ۶۰ °Cدمــای پخــت کامپوزیــت پرانــرژی) بــرای
واکنش هــای کاتالیــزوری را نشــان می دهدکــه مقادیــر  Eaدر
دامنــه  ،53-61 kJ/molبــرای کاتالیــزور  FeAAو-48 kJ/mol
 35بــرای کاتالیــزور  DBTDLدر واکنش هــای پخــت HTPB
قــرار دارد.
میــزان کاهــش واکنــش پخــت بــرای ایزوســیاناتهای
آلیفاتیــک  IPDIو  MCHIبیشــتر از ایزوســیانات آروماتیــک
 TDIاســت .بیــن دو کاتالیــزور FeAA ،باعــث کاهــش
بیش تــر در دمــای واکنــش و فاصلــه دمایــی و افزایــش
بیش تــر در مقادیــر آنتالپــی نســبت بــه  DBTDLمی شــود
و ایــن نشــان می دهــد کــه کاتالیــزور  ،FeAAکاتالیــزور
بهتــری در واکنش هــای پخــت  HTPBبــا واکنش پذیــری
 IPDI > MCHIاســت [.]12
همان طــوری کــه مشــاهده می شــود ،انــرژی فعال ســازی
ســرعت واکنــش پخــت  HTPBبــا کاتالیــزور  FeAAبیشــتر
از کاتالیــزور  DBTDLاســت .در واقــع کاتالیــزور پخــت
 DBTDLســرعت واکنــش پخــت را بــه میــزان بیش تــری
افزایــش می دهــد و پخــت ،ســریع تر صــورت می گیــرد.
واکنش پذیــری در حضوركاتاليــزور پخــت  FeAAبهصــورت
 IPDI>MCHو بــرای کاتالیــزور  DBTDLبهصــورت
 MCHI>IPDIاســت .افزایــش گرانــروي ،بیش تریــن ســرعت
را در مــورد واکنــش  TDIدارد و بــه دنبــال آن IPDI ،و
 MCHIرفتــار تقریب ـ ًا مشــابهی در ســامانه کاتالیــزوری نشــان
می دهــد .افزایــش گرانــروي در واکنش هــای کاتالیــزوری و
غیرکاتالیــزوری متفــاوت اســت [.]12
شــکل ( 2و )3الگــوی افزایــش گرانــروي در حضــور و
عــدم حضــور کاتالیزور هــای پخــت  DBTDLو  FeAAرا
نشــان می دهــد .در حضــور کاتالیــزور پخــت  FeAAواکنــش
پخــت بهصــورت  IPDI>TDI=HMDIاســت؛ درحالیکــه
بــرای کاتالیــزور  DBTDLبهصــورت HMDI>IPDI<TDI
اســت [.]13
در ترکیــب دوغــاب کامپوزیــت پرانــرژی جامــد از

-1

E/kj mol

HTPB-IPDI

ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور

زمان (دقيقه)

شکل  2نمودار افزایش گرانروي انواع سامانهعامل پخت در حضور
کاتالیزور .]13[ FeAA
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گرانروي

زمان (دقيقه)

شکل 3نمودار افزایش گرانروي انواع سامانهعامل پخت در حضور
کاتالیزور .]13[ DBTDL

3مقایسه دو كاتاليزور پخت  DBTDLو TECH
تأثیــر كاتاليــزور پخــت  DBTDLدرســامانه بــر پایــه
 ،HTPB-IPDIبــر واکنــش پخــت پلی یورتــان بیش تــر
از( TECH(s tannous octanoateكاتاليــزور پخــت اســت و
پلی یورتــان ،زودترپخــت می شــود .ســامانه پيونددهنــده در
حضــور كاتاليــزور  TECHدر مقایســه بــا كاتاليــزور ،DBTDL
مقــدار عمــر کاربــری آن بیش تــر و میــزان ســمیت آن کم تــر
اســت و بــا محیطزیســت ســازگاری بیش تــری دارد [.]15
كاتاليــزور  DBTDLدارای اثــرات کاتالیــزوری قوی تــری
بــر روی واکنــش بیــن ایزوســیانات و الــکل اســت .کاتالیــزور
 DBTDLبــرای انســان ها و زيســت بوم هــا مضــر اســت .عمــر
کاربــری ســامانه های پيونددهنــده اي کــه در حضــور كاتاليــزور
پخــت  FeAAانجــام می شــود ،نســبت ًا کوتــاه اســت .تاکنــون
تأثیــر كاتاليــزور  TECHبــر روی ســامانه پيونددهنــده بــر
پایــه  HTPB-IPDIبــه خوبــی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه
اســت .کاتالیــزور  TECHدر مقایســه بــا کاتالیــزور DBTDL
بــا محیطزیســت ،ســازگاری بیش تــر و ســمیت کم تــری دارد.
در افزایــش گرانــروي در ســامانه پيونددهنــده بــر پایــه HTPB-
 IPDIدر حضــور دو کاتالیــزور  DBTDLو  TECHدر دمــای
پخــت  ۳۵ °Cرا نشــان می دهــد .افزایــش گرانــروي در حیــن
پخــت در حضــور کاتالیــزور  ،DBTDLرشــد ســریع تر و
بیش تــری نســبت بــه کاتالیــزور  TECHدارد .بــراي ســامانه
بــر پایــه  HTPB-IPDIواکنش پذیــری کاتالیــزور DBTDL
بیش تــر از کاتالیــزور  TECHاســت .تحــت دمــای پخــت ۳۵ °C
عمــر کاربــری ســامانه پيونددهنــده بــر پایــه HTPB-IPDI-
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 DBTDLتقریبــ ًا  ۱۶دقیقــه بــوده ،درحالیکــه عمــر کاربــری
ســامانه بــر پایــه  HTPB-IPDI-TECHتقریبــ ًا  ۱۱۴دقیقــه
اســت .در مقایســه بــا كاتاليــزور  ،DBTDLواضــح اســت کــه
عمــر کاربــری ســامانه پيونددهنــده بــر پایــه  HTPB-IPDIدر
حضــور کاتالیــزور پخــت  TECHطوالنی تــر اســت [.]15-16
بهطورکلــی بــرای تهیــه االســتومر پلی یورتــان پخــت شــده،
از  TPB (Triphenylbismuth)iو  FeAAو  DBTDLاســتفاده
می شــود .انتخــاب کاتالیزور هــای واکنــش و آگاهــی از اثــرات
آن هــا بــر ســرعت واکنش هــا ،مهــم و پراهمیــت اســت .گــروه
هیدروکســیل در هــر  ۲انتهــای  ۱زنجیــره  HTPBتحــت
واکنــش یورتــان بــا ایزوســیانات قــرار می گیــرد و االســترومر
پلی یورتــان را تشــکیل می دهــد کــه درنتیجــه آن ،محصولــي با
خــواص مکانیکــی خــوب به وجــود می آیــد .خــواص مکانیکی
خــوب عمدتــا ً بهوســیله درجــه ای از واکنــش پلی یورتــان
معیــن می شــود؛ بنابرایــن دانــش ســنتیک پخــت در بــرآورد
و تخمیــن عمــر كاربــري بســیار پراهمیــت اســت .نمــودار
کســینجر و نمــودار اوزاوا بــرای بررســی تأثیــر کاتالیزورهــای
مختلــف بــر روی انــرژی فعال ســازی مورداســتفاده قــرار
گرفتــه ،بــرای ارتقــاي دقــت ،مــدل جنبشــی خــودکار
کاتالیــزوری اصالحشــده و روش چانــگ مورداســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن درجــه پخــت بــه صــورت
تحلیلــی تابعــی از زمــان و دمــای پخــت ،پیش بینــی می شــود.
طرحــواره کلــی واکنــش  HTPBبــا  IPDIدر شــکل  4نشــان
داده شــده اســت [ .]17-19رزیــن  HTPBدو مســیر را باتوجــه
بــه ســاختار مولکولــی عامــل پخــت  IPDIمی توانــد بــرای
انجــام واکنــش طــی کنــد .یکــی از ایــن مســیرها واکنــش
رزیــن  HTPBبــا عامــل پخــت  IPDIبــا ســرعت بیش تــری
انجــام می شــود کــه دلیــل آن عــدم ممانعــت فضایــی اســت و
در دیگــر مســیر بــه علــت وجــود مانــع ســاختاری ،واکنــش
کندتــر صــورت می گیــرد.
در میــان روشهــای محاســبه انــرژی فعال ســازی ،نمــودار
کســینجر ،روشــي ســاده اســت کــه بــه دانــش دقیــق ســازوكار
واکنــش ،نیــازی نــدارد .معادلــه کســینجر بــه صــورت زیــر
اســت [.]20
()1
ࢼ
ࡾ 
ࢇࡱ
ି
ቃെ
 ൌ
 ቂ൫ െ ࢻ ൯ܖܔ 

ࢀࡾ
ࡱ
ࢀ
ࢇ




 Tpو αpبــه ترتیــب دمــا و درجــه پخــت قله اســت.

مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزور پخت...

شکل  4طرحواره واکنش  HTPBبا ]15[ IPDI

بهوســیلهی رســم نمــودار ( ln(b/Tp2در برابــر  ۱/Tpوتعييــن
شــیب نمــودار ،انــرژی فعالســازی به دســت میآیــد .انــرژی
فعال ســازی را می تــوان از معادلــه  2و نمــودار  log bدر برابــر
 ۱/Tکــه بــرای درجــه پخــت دادهشــده ،به دســت آورد [.]20
()2
ࢇࡱȀૠ
ࢀࡾ

ࡸࢍࢼ ൌ ࢉ࢙࢚ െ

از نمودارهــای کســینجر و اوزاوا بــرای محاســبه انــرژی
فعال ســازی ســامانه  HTPB/IPDIاســتفاده می شــود کــه
در شــکل  4مشــاهده می شــود .بــا اســتفاده از نمــودار
کســینجر در شــکل  5 aمقادیــر انــرژی فعال ســازی از شــیب
( ln(b/Tp2در برابــر نمــودار  ۱۰۰۰/Tpبه دســت میآیــد.
انــرژی فعال ســازی را همچنیــن می تــوان از نمــودار اوزاوا lnb
در برابــر  ۱۰۰۰/Tpنشــان دادهشــده در شــکل  5 bبه دســت
آورد .انــرژی فعال ســازی به دســت آمــده از دو روش فــوق در
جــدول  2به طــور خالصــه بیــانشــده اســت .مقادیــر انــرژی
فعال ســازی حاصــل از نمــودار اوزاوا کمــی باالتــر از مقــدار
تعييــن شــده بــا نمــودار کســینجر اســت [.]20
مطابــق معادلــه  ،3درجــه پخــت بهعنــوان تابعــی از زمــان
و دمــا محاســبه مــی شــود .باگذشــت زمــان ،درجــه پخــت
ســامانه  HTPB-IPDIافزایــش می یابــد .عمــر کاربــری بــرای
کاتالیــزور  TPBبــه ترتیــب ۲ ،روز در  ۴ ،۶۰ °Cروز در ۵۰ °C
و  ۸روز در  ۴۰°Cاســت [.]20
معادله ()3

=α
ାሾ࢚ሺିሻሿȀሺషሻ
ویژگی هــای پردازشــی کامپوزیــت پرانــرژی جامــد
بهشــدت وابســته بــه ســینتیک پيونددهنــده تشــکیل شــبکه

شکل  )a( 5نمودار کسینجر ( )bنمودار اوزاوا برای واکنش HTPB/
 IPDIبا كاتاليزورهای مختلف []20

اســت .توزیــع عملکــرد پیش پلیمــر و واکنشپذیــری
گروههــای کاربــری ،نقــش بســیار مهمــی در ســنتیک تشــکیل
شــبکه ایفــا میکنــد؛ بنابرایــن درک ســنتیک یورتــان تشــکیل
شــبکه ،می توانــد کمــک بــه درک عمــر کاربــری دوغــاب
کامپوزیــت پرانرژی هــا کنــد [.]21
گرانــروي مخلــوط در حــال پخت باگذشــت زمان و تشــکیل
یورتــان ،افزایــش می یابــد .افزایــش گرانــروي در طــول فراينــد
پخــت می توانــد بهطــور عمــده بــه دو عامــل تقســیم شــود:
 )۱افزایــش در وزن مولکولــی بهعنــوان نتیجــه ای از رشــد
زنجیــره ی پلیمــری  )۲شــاخهدار شــدن زنجیــره به علــت
حضــور قســمت هایی بــا عملکــرد بــاال در پیش پلیمــر یــا در
جدول  2انرژیهای فعالسازی با روشهای اوزاوا و
کسینجر تعیین میشود []20
اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي )Ea(kJ / mol

روش اوزاوا

روش ﻛﺴﻴﻨﺠﺮ

69

64

55

35

49
30

ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫﺎ
TPB
FeAA
DBTDL
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اگــر از رابطـهی بــاال لگاریتــم طبیعــی ( )lnبگیریــم ،معادله5
حاصل می شــود]21[ :
()5
࢚ ࣁ࢚ ൌ ࣁ 

بنابرایــن نمــودار بــر اســاس لگاریتــم گرانــروي در مقابــل
زمــان بایــد بهصــورت خــط راســتي رســم شــود که شــیب آن،
ثابــت ســرعت ( )kبــرای افزایش گرانــروي اســت .نمودارهای
بــر اســاس لگاریتــم گرانــروي در برابــر زمــان بــرای ســامانه
 HTPB-IPDIدر  r=۱در دمــای  ۲۵ °Cبــا مقادیــر مختلــف
كاتاليــزور ،رســم شــده کــه آن را در شــکل  6مشــاهده می کنید.
در نمــودار ،خــط مســتقیم در ادامــه بهصــورت واضــح شکســته
می شــود .همچنیــن  HTPB-TDIدر  r=1و دمــای  ۲۵ °Cدر
مقادیــر مختلــف كاتاليــزور نیــز نمــودار بــه صــورت واضــح
شکســته می شــود [.]21
چنیــن اختالفــی ممکــن اســت بــه دو دلیــل رخ دهــد)1 :
تفــاوت در واکنش پذیــری گروه هــای عملکــردی (کنتــرل
ســینتیک فراينــد)  )۲گرانــروي ،افزایــشیافتــه و باعــث
تأخیــر در نــرخ واکنــش می شــود و دلیــل آن کاهــش آزادی در
تحــرک زنجیــره اســت( .کنتــرل فراينــد پخــش) [.]22
کوتین یــو ( )Koutinueامــکان کنتــرل پخــش را بــر
اســاس ایــن واقعیــت کــه نمودارهــای ســینتیکی ،شــامل
دی ایزوســیانات ها بــا واکنش پذیــری مشــابه ،ناپیوســتگی را
نشــان میدهنــد ،رد کــرد .بــرای مثــال  DDIکــه در آن دو
ایزوســیانات ،واکنش پذیــری مشــابهی دارنــد ،هیــچ شکســتی
را در نمودارهــای ســینیتیکی در واکنــش پليمــر شــدن بــا
 HTPBنشــان نمی دهــد .نمــودار لگاریتــم گرانروي-زمــان
بــرای ســامانه  HTPB -HMDIهیــچ شکســتی را نشــان
نمی دهــد( شــکل .]22[ )6
قابلذکــر اســت کــه در ســاختار  HMDIدو ایزوســیانات
بــا واکنش پذيــری یکســان وجــود دارد .امــا در ســاختار عامــل
پخــت  ،IPDIیکــی از دو گــروه  NCOاز  IPDIاولیــه و
دیگــری ثانویــه اســت NCO .اولیــه ،واکنش پذیــری بیش تــری
نســبت بــه  NCOثانویــه دارد .عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه
مالحظــات اســتریک مولــی اکــی واالن  ،IPDIدو پیکربنــدی
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لگاريتم گرانروي

مــواد افزودنــی.
میــزان گرانــروي ســامانه در حــال پخــت در هــر زمــان ( )tرا
می تــوان از طریــق معادلــه  4بهصــورت تابــع نمایــش نشــان
داد]21[ :
()4
࢚ࢋ ࣁ࢚ ൌ ࣁ

زمان (دقيقه)

شکل 5نمودارهای  lnگرانروي در برابر زمان برای سامانههای HTPB-
 IPDI-DBTDLدر  r=1و دمای .]21[ ۲۵ °C

یعنــی  cisو  transوجــود دارد .ســاختار  cisو  ،transســاختار
تجــاری  IPDIاســت کــه بــه نســبت  ۲۸ :۷۲بــرآورد می شــود.
گروه هــای ایزوســیانات در ســاختار  cisو  transواکنشپذیــری
متفاوتــی دارنــد .بهخوبــی شناختهشــده اســت کــه گــروه
ایزوســیانات در موقعیــت اورتــو در مولکــول  TDIکم تریــن
واکنش پذیــری نســبت بــه دیگــر موقعیت هــا را دارا اســت .اين
امــر بــه علــت مانــع اســتریک در موقعیــت اورتــو اســت کــه
توســط گــروه متیــل ایجــاد می شــود .دو گــروه  NCOارتــو و
پــارا هرکــدام توســط اثــر خــارج شــدن الکتــرون مزومریــک،
فعــال می شــوند؛ بنابرایــن تخلیــه گروه هــای پــارا  NCOدر فاز
اولیــه واکنــش پخــت ممکــن اســت بیش تــر باعــث غیرفعــال
شــدن گروه هــای اورتــو NCOعــاوه بــر مانــع اســتریک،
شــود .در  ،HTPBتمــام گروه هــای  OHآلیلــی هســتند و در
آن هــا واکنش پذیــری مشــابه اســت و احتمــاالً در نمودارهــای
ســینیتیکی ،باعــث ایجــاد شکســتگی نمی شــود .از ایــنرو
کام ـ ً
ا واضــح اســت کــه شکســت در نمودارهــای ســینیتیکی
عمدت ـ ًا به دلیــل واکنش پذیــری دیفرانســیلی گروه هــای IPDI
و  TDIاســت .واکنــش ایزوســیانات ،بیش تــر در مرحلــه ۱
و واکنــش کم تــری در مرحلــه  ۲دارد .ثابــت ســرعت بــرای
مرحلــه اول ( )k1و مرحلــه دوم ( )k2از شــیب نمودارهــای
ســامانه  HTPB-IPDIو  HTPB-TDIدر  r=1و دمــای ۲۵ °C
بــا غلظت هــای مختلــف  DBTDLمحاســبه میشــود کــه در
جــدول  3نشــان دادهشــده اســت [.]22
جنبــه بســیار مهــم در ارتبــاط بــا ثابت هــای ســرعت کــه
از طریــق روش رئوســنتیک به دســت می آیــد؛ ایــن اســت
کــه مقادیــر ثابت هــای ســرعت نهتنهــا بــه واکنش پذیــری

مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزور پخت...

شکل  7نمودارهای زمان در برابر  lnگرانروي در دماهای مختلف برای
سامانه  HTPB-HMDIدر  r=۱و بدون كاتاليزور پخت []22

نســبی گروه هــای عملکــردی ،بلکــه احتمــاالً بــه شــاخه های
زنجیــر نیــز بســتگی دارد .الزم بــه ذکــر اســت کــه اساســ ًا
احتمــال شــاخهدار شــدن ،مطابــق بــا طیــف عملکــردی ســامانه
پیش پلیمــر اســت .افزایــش گرانــروي در طــول واکنــش پخــت
را میتــوان بهوســیلهتحليــل رونــد در مولفه هــای مرتبــط
بــا نقطــه انحــراف در نمودارهــای لگاریتــم گرانــروي-
زمــان مانندگرانــروي ،زمــان و میــزان واکنــش ( )xiبه دســت
آورد[ .]23مقادیــر  xiاز داده هــای  FT-IRمحاســبه می شــود

کــه در جــدول  3نشــان دادهشــده اســت .در جدول  3مشــاهده
می شــود کــه ثابت هــای ســرعت  k1و  k2بــرای دو ســامانه
 HTPB-TDIو  HTPB-IPDIبــا غلظــت كاتاليــزور افزایــش
می یابــد .نســبت بیــن دو ثابــت ســرعت  k1/k2نشــان دهنده
رونــد افزایــش بــا غلظــت کاتالیــزور بــرای ســامانه HTPB-
IPDIاســت؛ درحالیکــه بــرای ســامانه پخــت در حضــور TDI
تقریبــ ًا یکســان باقیمی مانــد .داده هــای افزایــش گرانــروي
(جــدول  )3نشــان می دهــد درحالیکــه ( tiزمــان) از 121/1
دقیقــه بــه  84/5دقيقــه تغییــر می کنــد ،گرانــروي از 194/4
پویــز بــه  403/4پویــز تغییــر پیــدا می کنــد .مقادیــر مختلــف
گرانــروي نشــان می دهــد کــه نقطــه انحــراف در نمودارهــای
لگاریتــم گرانروي-زمــان در مراحــل مختلــف تغییــر می کنــد.
در حقیقــت ،میــزان واکنــش در نقطــه شکســت ( ،)xiاز
داده هــای  FT-IRمحاســبه می شــود ،همچنیــن ایــن مقــدار
از  0/24بــه  0/42افزایــش می یابــد و محتــوای كاتاليــزور
از  ۰/0۲۱۵بــه  ۰/0۶۴۵ phrافزایشیافتــه اســت .ایــن نشــان
می دهــد کــه ناپیوســتگی در نمودارهــای ســنتیکي نــه بــه دلیــل
ســازوكارکنترل پخــش بلکــه اساســ ًا بــر اســاس مالحظــات
ســنتیکی اتفــاق مي افتــد .ســازوكارمبتني برکنتــرل انتشــار،
دلیلــی بــرای ناپیوســتگی بــوده ،شکســت بایــد در مقادیــر
تقریبــ ًا یکســان  xiاتفــاق افتــد .راهبــرد ایــن اســت کــه کل
واکنــش را بهعنــوان دو واکنــش متوالــی در نظــر بگیریــم؛
بنابرایــن فــرض میشــود ،درحالیکــه تبدیــل بــا گروه هــای

جدول  3مولفه های رئوسنتیک برای سامانه  HTPB-IPDIدر  r=1و دمای .]22[ ۲۵ °C
ﮔﺮاﻧﺮوي

x

) tدﻗﻴﻘﻪ(

0/243

121/1

0/348

96/9

0/415

84/5

403/4

81/0

287/1

0/304

)(Poise
194/4

k 1/k 2

k 2*10+2
min-1

k 1*10+2
min-1

)ﮔﺮم( در 100

1/74

0/48

0/84

0/0215

0/74

1/45

0/043

2/07

0/645

112/8

234/9

1/73

0/61

92/2

342/7

2/01

0/86

1/71

277/3

1/78

0/72

1/28

0/358

68/0

299/6

1/67

1/28

2/14

-

-

-

0/404

0/340

0/348

111/5

287/1

ﻣﺤﺘﻮايDBTDL

1/94
1/92

1/72
1/70

1/08
1/01

2/54

1/06

ﮔﺮم HTPB

0/0322
0/0538
0/0108

1/74

0/0215

4/33

0/0645

0/0322

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
HTPB-IPDI
HTPB-IPDI
HTPB-IPDI
HTPB-IPDI
HTPB-IPDI
HTPB-TDI
HTPB-TDI
HTPB-TDI
HTPB-TDI
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مــقــاالت عــلــمــی

واکنشــی فعال تــر پیشــرفت می کنــد ،عمــ ً
ا هیــچ واکنشــی
از گروه هــای واکنشــی بــا فعالیــت کمتــر ،رخ نمی دهــد؛
امــا رویکــرد مناســب و قابلقبــول میتوانــد بــا توجــه بــه
مجموعــه ای هم زمــان و واکنشهــای رقابتــی ،یکــی ســریع تر
و دیگــری آرام تــر در نظــر گرفتــه شــود .اســتفاده از کاتالیــزور
و افزایــش در دمــای واکنــش ،باعــث محــدود شــدن تفــاوت
در ثابت هــای ســرعت دو واکنــش می شــود .اثــر واکنــش
آهســته تر بــر نــرخ کلــی ممکــن اســت بــه تفــاوت عــددی
بیــن ثابت هــای ســرعت دو مجموعــه واکنــش و مقــدار نســبی
آن بســتگی داشــته باشــد [ .]23تفــاوت کوچک تــر در نرخ های
واکنــش ،بیش تــر برمرحلــه دو تآثيــر خواهــد گذاشــت .بــا
افزایــش غلظــت کاتالیــزور تفــاوت در واکنش پذیــری بیــن دو
گــروه ایزوســیانات کاهــش مییابــد و نقطــه انحــراف را بــه
 xافزایــش می دهــد .تفــاوت بســیار زیــاد در مقادیــر عــددی،
مجموعــه ای از دو واکنــش متوالــی را ارائــه می دهــد .عــاوه
بــر ایــن ،بــا افزایــش مقــدار کاتالیــزور پخــت  ،DBTDLدامنــه
واکنــش تحــت پوشــش در مرحلــه دو کاهــش می یابــد؛ زیــرا
شکســت در واکنــش بــه مقــدار باالتــری از واکنــش تغییــر
می یابــد .بــه ایــن معنــی کــه تعــداد وقایــع شــاخه دار شــدن در
مرحلــه دو بــا غلظــت كاتاليــزور کاهــش مییابــد .ازای ـنرو،
انتظــار مــي رود در مرحلــه دوم ،ســهم شــاخه ای شــدن زنجیــر
در افزایــش میــزان گرانــروي بــا غلظــت كاتاليــزور کاهــش
یابــد .در مــورد عامــل پخــت  ،TDIمقادیــر  ،xiگرانــروي و
 k1/k2بهطورقابلتوجهــی بــا مقــدار کاتالیــزور تغییــری
نمی کنــد ،درحالیکــه  tiاساســ ًا تغییــر می کنــد .ســازوكار
کنتــرل انتشــار در هنــگام اســتفاده ازعامــل پخــت TDI
عمــل می کنــد ،بااینحــال ،واکنش پذیــری بــاالی گروه هــای
آروماتیــک  NCOممکــن اســت ،دلیــل احتمالــی بــرای رفتــار
بيــان شــده ،باشــد .بــه نظــر می رســد کــه پــس از نزدیــک
شــدن بــه مصــرف کامــل گروه هــای پــارا  ،NCOگروه هــای

اورتــو  NCOشــروع بــه شــرکت در واکنــش احتمالــی
می کنــد .ایــن می توانــد بــه علــت تفــاوت عــددی بزرگ تــر
در واکنش پذیــری بیــن گروه هــای پــارا  NCOو ارتــو NCO
تحــت شــرایط واکنــش فعلــی باشــد [.]24
ـری
ـر کاربـ
ـر عمـ
ـبت ( NCO/OH (rبـ
ـر نسـ
 4تأثیـ
کامپوزیــت پرانــرژی جامــد مرکــب بــر پایــه

HTPB

افزایــش گرانــروي بــرای واکنــش پلیمــر شــدن غیــر
کاتالیــزوری بیــن  HTPBو  TDIدر دمــای  ۲۵ °Cو در چهــار
مقــدار مختلــف  ،rیعنــی  0/9 ،0/8 ،0/7و  ۱مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .جداســازی مرحلــه در تمــام مقادیــر r
قابلمشــاهده اســت .ثابت هــای ســرعت بــرای هــر دو مرحلــه
( k1و )k2و( k2 ، xiنقطــه جدایــش مرحلــه) ،ti ،گرانــروي،
 k1/k2در جــدول  4ارائــه شــده اســت [.]25
از جــدول  4می تــوان دیــد کــه  k 1و k2بــا مقــدار  rافزایــش
می یابنــد کــه بهوضــوح مطابــق بــا قانــون عمــل جرمــی اســت
و همچنیــن به دلیــل کاهــش فعالیــت شــاخه دار شــدن در
مقــدار  rپاییــن اســت .همچنیــن می تــوان اشــاره کــرد کــه اثــر
مقــدار  rبــر  k1بیش تــر از  k2اســت .مرحلــه دو بــا مقــدار
کــم شــده گروه هــای  NCOمشــخص می شــود و عمدت ـ ًا در
کم تــر واکنشــی گروه هــای اورتــو  NCOقــرار دارد .ازای ـنرو
انتظــار م ـیرود کــه احتمــال شــاخه دار شــدن در مرحلــه دو
در مقادیــر پایین تــر  rکم تــر باشــد .بــا توجــه بــه ایــن دالیــل،
نســبت  k2/ k1بــا مقــدار  rافزایــش می یابــد .مقادیــر گرانــروي
و  xiنیــز بــا مقــدار  rافزایــش می یابــد .مقادیــر پاییــن  xiدر
مقادیــر کوچــک  rبــه دلیــل تقلیــل واکنش پذیــری پــارا NCO
در مراحــل اولیــه واکنــش اســت [.]25
گرانــروي پلی یورتــان در حــال پخــت ،بــا گذشــت زمــان
افزایــش پیــدا می کنــد .رابطــه ریاضــی بیــن گرانــروي و زمــان

جدول  4اثر مقدار  rبر مولفه های رئوسنتیک برای سامانه  HTPB-TDIدر دمای ]25[ ۲۵ °C
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مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزور پخت...

شکل  8اثر گرانروي شبکههای در حال پخت بر نرخ افزایش گرانروي در
دمای  ۷۰ °Cو مقادیر  rمختلف []26

بهصــورت معادلــه  6اســت [.]26
()6

شکل  9اثر دما بر گرانروي پیش پلیمر و شبکههای پلی یورتان در مقادیر r
مختلف[]27

࢚࢈ࢋࣁ=α

 aو  bثابتهــای تجربــی هســتند .از ایــن رابطــه ،نــرخ
رشــد گرانــروي (مشــتق گرانــروي بــه زمــان) در فواصــل
زمانــی مختلــف بــرای تمامــی مقادیــر  rمحاســبه میشــود .در
شــکل  8مقادیــر  rو مقادیــر گرانــروي متناســب بــا آن رســم
شــده اســت [.]26
خطــی بــودن نمــودار نشــان می دهــد کــه افزایــش گرانروي
برابــر واحــد اســت .ازآنجــا کــه نــرخ افزایــش گرانــروي بــه
مقــدار واکنــش پخــت ،در زمــان  tوابســته اســت ،می تــوان آن
را بهعنــوان اندازه گیــری غلظــت گونه هــای مســئول واکنــش
پخــت در زمــان مربــوط در نظــر گرفــت؛ بنابرایــن ،شــیب نرخ
افزایــش گرانــروي در مقابــل گرانــروي می توانــد بهعنــوان
اندازه گیــری ثابــت نــرخ افزایــش گرانــروي( )kدر نظــر
گرفتــه شــود .روش مشــابهی بهوســیلهی ابرهــام ()Abraham
و همــکاران در نظــر گرفتــه شــد .ثابــت نــرخ بهشــدت در
مقادیــر کم تــر  rافــت می کنــد [.]26
(بهعنــوانمثــال در  0/8 ،0/7و  )0/9و پــسازآن ،تقریبــاً
ثابــت باقــی می مانــد؛ زیــرا در  ، r=0/7مقادیــر اضافــه OH
بــدون واکنــش باقــی می مانــد .بــه دلیــل تبدیــل کمتــر ،شــاخه
و اتصــاالت عرضــی کمتــر و درنتیجــه افزایــش گرانــروي
کمتــر اســت .بــا اینحــال ،بــا افزایــش ( rتــا  ،)r=0/9افزایــش
تبدیــل ،درنتیجــه شــاخه و اتصــاالت عرضــی بیشــتر و افزایش
گرانــروي بیشــتر میشــود .ایــن افزایــش در گرانــروي
تعامــل بیــن مولکول هــاي واکنش دهنــده را کاهــش میدهــد
بهاینترتیــب ،ثابــت ســرعت تشــکیل شــبکه کاهــش می یابــد.

در  rبزرگتــر از  0/9افزایــش گرانــروي بســیار زیــاد میشــود
کــه درنتیجــه ،واکنــش بیشــتری بهصــورت قابــلمالحظـ ه اتفاق
نمی افتــد؛ بنابرایــن نشــان می دهــد کــه رونــد ثابــت ســرعت،
شــبیه مطالعــه ای کــه توســط ابراهــام و همکارانش گزارش شــد،
تقریب ـ ًا بــدون تغییــر باقــی می مانــد .مشخصشــده اســت کــه
وابســتگی دمــا و گرانــروي بهصــورت معادلــه  7اســت [.]26
()7
ࢀࡾࣁ ൌ ࢋࡱȀ

܂܀  ۳Ȁۯܖܔ lnિ ൌ

 =Eانــرژی فعال ســازی مخلــوط واکنــش =A ،ثابــت تجربی،
 =Tدمــای مخلــوط واکنــش =R ،ثابــت جهانی گاز اســت.
تعییــن ثابــت ســرعت و انــرژی فعال ســازی شــبکه های
پلی یورتــان در مقادیــر مختلــف  ،rدر فهمیدن ســازوكارواکنش
کمــک میکنــد می توانــد در کاربــرد فراينــد ریخته گــری
کامپوزیــت پرانــرژی بــه كار آيــد .شــکل ،9نمودارهــای lnη
در برابــر  i1/Tبــرای پیــش پلیمــر  HTPBو مخلــوط واکنــش
در حــال پخــت در مقادیــر مختلــف  rرا نشــان می دهــد [.]27
شــیب هــر نمــودار اندازه گیــری شــده برابــر  E/Rاســت.
بــرای مثــال ،مقــدار  E/Rبــرای پیش پلیمــر 4/64 ،HTPB
اســت .بــا قــرار دادن  ،R=8/31447 kJ/kgmolKمقــدار ،E
حــدودا ً  ۳۹ kJبه دســت می آیــد کــه شــبیه مقــدار گزارششــده
بهوســیلهدیســچرز و همکارانــش و ابرهــام و همکارانــش
اســت .مقاديــر  lnηبراســاس مقــدار انــرژی فعال ســازی ()E
بــرای تنهــا پیش پلیمــر  HTPBو مخلــوط واکنــش (شــبکه پلی

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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جدول  5مقایسه میزان عمر کاربری در سه فرمول بندي متفاوت در میزان ]28[ R
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2
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5/948

10/75

0/0017

0٫0003

83

5/948

10/75

یورتــان) در مقاديــر مختلــف  rرســم شــده کــه آن را در شــکل
 9مشــاهده می کنیــد .در اینجــا مشــاهده می کنیــد کــه نــرخ
انــرژی فعال ســازی ( )Eبــرای شــبکه های در حــال پخــت،
در r> 1کاهــش پیــدا می کنــد و پــسازآن بســیار قابلتوجــه
می شــود [.]27
مقایســه میــزان عمــر کاربــری در ســه فرمول بنــدي
کامپوزیــت پرانــرژی کــه تنهــا تفاوتشــان در میــزان  Rآن هــا
اســت در جــدول  5ارائــه شــده اســت [.]28
 5نتیجه گیری
ی اثــر كاتاليــزور پخــت و مقــدار  Rروی
بــا توجــه بــه بررس ـ 
عمــر کاربــری و خــواص مکانیکــی ســامانه پيونددهنــده ،نتایج
به دســت آمــده بــه شــرح زيــر اســت:
 1بــا اعمــال تغییــرات در مقــدار كاتاليــزور پخــت ،عمــر
کاربــری هــم تغییــر می کنــد .بــا افزایــش درصــد میــزان
كاتاليــزور پخــت بــه واکنــش ،عمــر کاربــری کاهــش می یابــد
و برعکــس.
 2بــا افزایــش یــا کاهــش مقــدار كاتاليــزور پخــت ،واکنــش
پخــت شــدن یا نشــدن ســامانه پيونددهنده بــه وقــوع می پیوندد.
 3بــا افزایــش مقــدار  Rدرنمونه هــای ســامانه پيونددهنــده
برپایــه  HTPBرونــد کاهــش میــزان عمــر کاربــری نیــز
مشــاهده می شــود .بــرای مثــال بــا افزایــش  Rاز مقــدار 0/8
تــا  1/0میــزان عمــر کاربــری کاهــش می یابــد؛ امــا نکتــه قابــل
توجــه آن اســت کــه بــا افزایــش مقــدار  Rاز  1/0بــه 1/1
عمــر کاربــری نیــز کاهــش می یابــد ،کــه می تــوان دلیــل آن را
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ایــن گونــه بیــان کــرد کــه بــا افزایــش مقــدار  Rمقــدار گــروه
ایزوســیانات عامــل پخــت  IPDIنســبت بــه عامــل  OHرزیــن
 HTPBبیش تــر شــده ،طبــق انتظــار می بایســت بــا افزایــش
مقــدار واکنش دهنــده ،واکنــش ســریع تر انجــام شــود؛ ولــی
بــه دلیــل ایــن کــه گــروه ایزوســیانات اضافــی بــه صــورت
مانــع مولکولــی و واکنشــی اثــر خــود را اعمــال می کنــد باعــث
کند تــر شــدن واکنــش نســبت بــه نمونــه بــا  Rبــه مقــدار 1/0
می شــود و مقــدار عمــر کاربــری آن بیش تــر از نمونــه بــا
 R=1/0می شــود .طبــق قانــون حالــت گــذار کــه قانونــی بــرای
عملکــرد مــواد در معادلــه واکنــش اســت ،بــرای ایــن کــه
مــواد واکنش دهنــده بــا یــک دیگــر واکنــش دهنــد و فــرآورده
تشــکیل شــود بایــد ابتــدا مــواد واکنش دهنــده در کنــار
یکدیگــر قــرار گیرنــد و بعــد از تأمیــن انــرژی فعال ســازی
و عبــور از حالــت گــذار تبدیــل بــه فــراورده شــوند؛ امــا اگــر
عاملــی به عنــوان مانــع از قــرار گرفتــن مــواد واکنش دهنــده در
کنــار یکدیگــر جلوگیــری كنــد؛ نتیجــه آن کنــد شــدن واکنــش
و زیــاد شــدن عمــر کاربــری اســت.
مقادیــر عمــر کاربــری در چهــار ســامانه پيونددهنــده برپایــه
 HTPBدر حضــور كاتاليــزور پخــت  DBTDLکم تــر از
كاتاليــزور پخــت  TPBاســت .دلیــل ايــن امــر ،واکنش پذیــری
و فعالیــت بیش تــر كاتاليــزور پخــت  DBTDLنســبت به TPB
اســت .كاتاليــزور پخــت  DBTDLانــرژی فعال ســازی کم تری
نســبت بــه  TPBدارد و در نتیجــه ،ســرعت واکنــش تشــکیل
یورتــان و عمــل پخــت در حضــور كاتاليــزور DBTDL
بیش تــر می شــود و مقــدار عمــر کاربــری آن کم تــر می شــود.
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