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چكي ده :در اين پژوهش ،اثر عاملهايي همچون نرخ سرمايش ،نسبت دانهريزي ،الگوي دمايي سرمايش و شدت
اختالط بر ريختشناسي بلورهاي آمونيوم پرکلرات به دست آمده از تبلور سرمايشي بررسي شده است .محلول
آمونيوم پرکلرات با حل کردن آمونيوم پرکلرات صنعتي در آب مقطر تهيه شد و تبلور دوباره در مخزن تبلور همزنداري
به حجم  5/4ليتر صورت پذيرفت .تحليل اثر عاملهاي اختالط و بهينهسازي آنها براي رسيدن به گويساني بيشتر
با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي صورت گرفت .بلورهاي به دست آمده با روشهاي مشخصهيابي پراش
پرتو ايکس ( )XRDو ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMبررسي شدند و از تصويرهاي ميکروسکوپي به دست آمده براي
تحليل ريختشناسي بلورها استفاده شد .نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که نرخ سرمايش تأثيري  34درصدي
بر گويساني بلورها دارد و با تنظيم بهينه عاملهاي انتخابشده ميتوان گويساني را به ميزان  9/3درصد و پراکندگي آن را
به ميزان  79درصد بهبود بخشيد .بلورينگي بلورهاي به دست آمده نيز نسبت به نمونه اوليه بهصورت چشمگيري افزايش پيدا کرد.
واژههاي كليدي :تبلور سرمايشي؛ آمونيوم پرکلرات؛ ريختشناسي ؛ روش تاگوچي؛ ميکروسکوپ الکتروني روبشي
).(SEM
;KEYWORDS: Cooling crystallization; Ammonium perchlorate; Morphology; Taguchi’s method
Scanning Electron mMicroscopy (SEM).

مقدمه
پرکلرات()1

( )APبا فرمول  NH4ClO4پودر جامد
آمونيوم
سفيدرنگي است که بهعنوان اکسنده در بسياري از پيشرانههاي
جامد به کار ميرود .اين ماده پس از سوختن هيچ پسماند جامدي
از خود بهجا نميگذارد و از آنجا که ميزان اکسيژن زياد و پايداري
گرمايي مناسبي دارد بهصورت گسترده در پيشرانههاي جامد
کامپوزيتي به کار گرفته ميشود[ .]1،1پيشرانههاي جامد
به طور معمول بهصورت ترکيبي از آمونيوم پرکلرات ( 06تا  06درصد)،

نگهدارنده ( 16تا  11درصد) و ترکيبهاي آلومينيومي يا ديگر
فلزها ( 11تا  16درصد) هستند .ويژگيهاي رئولوژي و ويسکواالستيک
پيشرانههاي جامد بهصورت محسوسي از ماهيت ،شکل و اندازه
اجزاي جامد و همچنين نگهدارنده مورداستفاده تأثير ميپذيرند.
براي نمونه ،حساسيت دمايي و نرخ سوزش پيشرانههاي مرکب
به شکل و اندازه ذرههاي آمونيوم پرکلرات وابسته است[.]3
طبيعت معمول بلورهاي آمونيوم پرکلرات بهصورت دندانهاي است
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)5( Ammonium perchlorate
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که موجب ميشود بلورهاي اين ماده گرانروي زيادي داشته باشد.
اين ويژگي باعث دشواري اختالط اين ماده در پيشرانه شده و
نميتوان درصد وزني جامد را در سوختها به بيش از  33/1درصد
رساند .بلورهاي سوزني و ورقهاي نيز مشکلهاي فرايندي
بيشتري ايجاد ميکنند چراکه اين بلورها گرانروي بيشتري
نسبت به بلورهاي مکعبي دارند[ .]4بنابراين توليد بلورهاي
ضخيمتر نسبت به بلورهاي ورقهاي دلخواهتر خواهد بود.
همچنين بلورهايي که شکل هندسي نامنظمي دارند در اثر
جابهجايي و انبارش دچار شکستگي شده و توزيع اندازه بلورها را
دستخوش تغيير ميکنند .چنين بلورهايي در فرايند توليد خمير
پيشرانه نيز خرد شده و وجود ذرههاي ريز آمونيوم پرکلرات
گرانروي را افزايش ميدهند[.]1،0
از طرف ديگر بلورهاي کروي در برابر سايش و جابهجايي
مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهند و به سادگي
خرد نميشوند [ .]3همچنين استفاده از بلورهاي کروي ،سبب
افزايش درصد ماده جامد در سوخت ميشود و اين بلورها
پايينترين گرانروي را نسبت به ساير شکلهاي هندسي از خود
نشان ميدهند .بدين ترتيب مطلوبترين ريخت براي بلورهاي
آمونيوم پرکلرات ،ريخت کروي باشد.
تبلور با ايجاد محلولي فوقاشباع ايجاد ميشود و از آنجا که
آمونيوم پرکلرات حالليت زيادي در آب دارد ( 39/61گرم
در  166ميليليتر آب  )]0[ 06°Cو ميزان حالليت آن بهشدت به دما
بستگي دارد ،سادهترين راه براي تبلور دوباره آن تبلور سرمايشي
از محلول آبي آن است .هستهزايي و رشد بلور مرحلههاي بعدي
تبلور هستند که از عاملهاي بسياري تأثير ميپذيرند .ماهيت
پيچيده تبلور موجب به کار بردن رويکردها و معادلههاي تجربي
توسط پژوهشگران براي مطالعه تبلور شده است [.]9-13
متاسفانه مطالعههاي چنداني در مورد تأثير شرايط تبلور
بر ويژگيهاي ريختشناسي آمونيوم پرکلرات صورت نگرفته است
و بيشتر پژوهشگران به بررسي اثر ناخالصيها بر هندسه بلور و
مقاومت مکانيکي آن پرداختهاند يا سعي در توليد بلورهايي با
اندازههاي نانومتري داشتهاند [ 3 ،0و  .]1در تنها پژوهشي که تاثير شرايط
تبلور را مورد مطالعه قرار داده است ،پژوهشگران تمرکز خود را
بر بررسي اثر نرخ اختالط و الگوي سرمايش بر توزيع اندازه بلورها،
ريختشناسي و رطوبت نمونهها معطوف کردهاند[ .]9آنها با
بررسي تصويرهاي ميکروسکوپي نمونههاي به دست آمده ديدند
که طبيعت کروي بلورها با افزايش شدت اختالط افزايش مييابد.
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همچنين کاهش سرعت سرمايش موجب افزايش گويساني
بلورها ميشود.
از آنجا که حضور مواد فعال سطحي در محلول سبب کاهش
تنش سطحي ميشود ،افزودن مواد فعال سطحي باعث کاهش
انرژي آزاد گيبس شده و چنين کاهشي منجر به کاهش زمان الزم
براي تشکيل بلورها پس از رسيدن به شرايط فرايند ميشود.
بنابراين افزودن مواد فعال سطحي با افزايش سرعت تشکيل
بلورها سبب بروز بلورهايي با ماهيت متخلخل که ناشي از رشد
سريع بلور است ميشود .البته کاهش تنش سطحي باعث کاهش
چگالي بلور نيز ميشود و اين کاهش بهصورت آشکار شدن حفرهها
يا افزايش ميزان رطوبت ميانبار ايجاد ميشود [ .]9البته
در اين پژوهش تنها الگوي سرمايش و دور همزن را بدون طراحي
آزمايش مطالعه و بهترين شرايط را انتخاب کرده و اثر چند نوع
ماده فعال سطحي را در آن شرايط مورد بررسي قرار دادهاند و
تالشي در بهينهسازي گويساني بلورها صورت نگرفته است و اثر
عاملهاي گوناگون بر متغيرهاي ريختشناسي بلورها گزارش نشده
است .در حاليکه در پژوهش پيشرو ،افزون بر بررسي سامانمند
چند عامل ،به گزارش اثر اين عاملها و همچنين بهينهسازي
آنها براي بيشينه کردن گويساني پرداخته شده است و
افزون بر توصيف کيفي ريخت بلورها ،مقدارهاي کمّي نيز به تفصيل
بيان شدهاند.
از ميان عاملهاي گوناگوني که بر تبلور تأثيرگذار هستند،
چهار عامل نرخ سرمايش ،نسبت دانهريزي ،الگوي سرمايش و
شدت اختالط انتخاب شدند تا با بهکارگيري روش طراحي آزمايش
تاگوچي ،با کمترين تعداد آزمايشها ،اثر هريک از اين عاملها
بر ريختشناسي بلورهاي به دست آمده بررسي شود .نرخ
سرمايش تأثير بهسزايي بر اندازه بلورها دارد و دانهريزي ميتواند
در کنترل هستهزايي نقش مؤثري داشته باشد [ .]14-13الگوي سرمايش
نيز به حذف هستهها و ناهمواريهاي سطح بلور کمک خواهد کرد
و نرخ اختالط مناسب رشد متناسب بلورها را در پي خواهد داشت
[.]9 ،10-16
بدين ترتيب با در نظر گرفتن سه سطح براي هر يک
از اين عاملها و استفاده از روش تاگوچي ،تعداد  01آزمايش موردنياز
به  9آزمايش کاهش پيدا ميکند و بلورهاي بهدستآمده با پراش
پرتو ايکس ( )XRDو تصويربرداري ميکروسکوپي روبشي ()SEM
مشخصه يابي ميشوند .از نتيجههاي پراش اشعه ايکس براي
اطمينان از تشکيل بلورهاي آمونيوم پرکلرات و جهتگيري و
علمي ـ پژوهشي
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بررسي اثر عاملهاي تبلور سرمايشي بر رخشناسي بلورهاي آمونيوم پرکلرات ...

درجه بلورينگي آنها استفاده ميشود و تصويرهاي ميکروسکوپي
نيز براي تخمين ويژگيهاي ريختشناسي همچون اندازه متوسط
ذرهها ،گويساني و نسبت ابعادي بهکار گرفته ميشوند.
بخش تجربي

براي تهيه محلول آبي اشباع از آمونيوم پرکلرات صنعتي
و آب مقطر استفاده شد و تبلور مجدد بلورها در مخزن تبلور همزنداري
که مجهز به ژاکت حرارتي بود صورت پذيرفت .بدين منظور
 1/3ليتر محلول اشباع آمونيوم پرکلرات در دماي  06°Cتهيه شد
و در مخزن تبلور ريخته شد .سپس الگوي سرمايش به کمک حمام آبي
که وظيفه کنترل دماي مخزن را داشت به محلول اعمال شد.
براي اطمينان از تشکيل نشدن بلورهاي ناخواسته پيش از آغاز
آزمايش ،دماي مخزن و محلول در آغاز آزمايش تا 01 °C
افزايش يافت .در برخي از آزمايشها که نياز به افزودن دانه بود،
دماي محلول به کمک دماسنج رصد ميشد تا دانهريزي
در دماي  06°Cو با آغاز هستهزايي محلول صورت پذيرد .در پايان
آزمايش ،بلورهاي توليدشده از دريچه تعبيهشده در پايين
مخزن استحصال و به کمک غربالي  11ميکرومتري از محلول
جدا شدند .اين بلورها سپس به مدت  14ساعت در آوني با دماي 06°C
قرار گرفتند تا از کميته شدن رطوبت موجود در آنها
اطمينان يافت.
براي بررسي مؤثر و همزمان چندين عامل ،از روش تاگوچي
در طراحي آزمايش استفاده شد .روش تاگوچي با طراحي آماري
آزمايشها اين توانايي را دارد که عاملهاي طراحي بسياري را
بهصورت همزمان موردمطالعه قرار دهد .اين روش راهکاري
سامانمند و ساده را براي بهينهسازي در اختيار قرار ميدهد و
باعث کاهش چشمگير تعداد آزمايشها ميشود .اين روش ميتواند
سهم هر عامل و چگونگي تأثير آن بر عاملهاي مورد بررسي را
تخمين بزند .البته چنين سادهسازي شديدي باعث بروز خطا
در بعضي سامانههاي پيچيده خواهد شد [.]10-16
از ميان عاملهاي بسياري که تبلور و بلورهاي به دست آمده
از آن را تحت تأثير قرار ميدهند ،چهار عامل اصلي شامل نرخ
سرمايش ،الگوي سرمايش ،نسبت دانهريزي و شدت اختالط
انتخاب شدند و بهروش تاگوچي موردبررسي قرار گرفتند.
اين متغيرها و سطحهاي آنها در جدول  1و شرايط هر آزمايش
در جدول  1نشان داده شدهاند .نرخ سرمايش کنترلکننده سرعت
افت دماي محلول است و الگوي سرمايش خطي يا دندانهاي بودن
علمي ـ پژوهشي
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تغييرهاي دما را تعيين ميکند .براي نمونه ،الگوي سرمايش
 -16+1حاکي از افت خطي  16درجهاي دمايي و سپس
افزايش  1درجهاي دماي محلول است .چنين تغييرهايي باعث
حذف هستههاي اوليه و ثانويه ناخواسته به وجود آمده در محلول
خواهند شد .دانهها بلورهاي غربالشده آمونيوم پرکلرات
با قطر متوسط  166ميکرون بودند .اگر اندازه متوسط
 466ميکرون را براي بلورهاي به دست آمده از اين آزمايشها
در نظر بگيريم ،در نسبت دانهريزي  ،1همين تعداد دانه و
در نسبت دانهريزي  ،1دو برابر اين مقدار دانه به محلول
افزوده ميشود .شدت اختالط بهصورت مستقيم توسط دور همزن
مشخص ميشود .سه سطح  166 ،366و  366دور در دقيقه
براي شدت اختالط انتخاب شدند.
آناليز  XRDبا استفاده از دستگاه فيليپس مدل  TM 1800و
زاويه اسکن  1تا  36درجه با طول گام  6/61درجه و طولموج
 1/141آنگستروم انجام شد و تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني
روبشي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني VEGA3 TESCAN
تصويرهايي با بزرگنمايي  16تا  3666برابر از نمونهها تهيه شد.
با بررسي اين تصويرها ميتوان به اندازه ،گويساني ،کيفيت،
نواقص سطحي بلورها و وجود تودههاي بلوري پي برد.
نتيجهها و بحث

تصويرهاي ميکروسکوپي بلورهاي صنعتي و بلورهاي به دست آمده
از آزمايش تاگوچي در شکل  1و شکل  1نمايش داده شدهاند .بلورهاي
صنعتي از نظر گويساني نسبت به بيشتر نمونههاي به دست آمده
از آزمايشهاي روش تاگوچي وضعيت مناسبتري دارند .البته
ترکها و شکافتگيهاي متعددي در سطح بلورهاي نمونه صنعتي
به چشم ميخورد .در ميان نمونههاي به دست آمده از آزمايش،
نمونههاي  4 ،3و  0بهترين وضعيت را از نظر هندسه کروي و
يکپارچگي و يکنواخت بودن اندازه ذرهها دارد .البته براي تحليل
دقيقتر نياز به تخمين مقدارهاي کمّي متغيرهاي مربوط به
ريختشناسي داريم که تخمين اين مقدارها به کمک نرمافزار
تحليل ذرهها ( )ImageJو با استفاده از تصويرهاي ميکروسکوپي
با بزرگنمايي کمتر صورت گرفت.
اندازه متوسط بلورها ،نسبت ابعادي و گويساني بلورها
در جدول  3نمايش داده شدهاند .انحراف معيار نيز براي هرکدام
از اين متغيرها محاسبه شده است تا درک عميقتري از پراکندگي
آنها به دست آيد.
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جدول 3ـ متغيرهاي در نظر گرفتهشده و مقدارهاي آنها.

متغيرها

نرخ اختالط ()rpm

الگوي سرمايش (℃)

نسبت دانهريزي ()-

نرخ سرمايش ()℃/min

سطح 1

366

-16+6

6

6/111

سطح 1

166

-16+1

1

6/603

سطح 3

366

-16+4

1

6/6011

جدول 2ـ طراحي آزمايش تاگوچي.

نرخ اختالط

الگوي سرمايش

نسبت دانهريزي

نرخ سرمايش

()rpm

(℃)

()-

()℃/min

1

366

-16+6

6

6/111

1

166

-16+1

1

6/111

3

366

-16+4

1

6/111

4

366

-16+1

6

6/603

1

366

-16+4

1

6/603

0

166

-16+6

1

6/603

3

166

-16+4

6

6/6011

0

366

-16+6

1

6/6011

9

366

-16+1

1

6/6011

شماره آزمايش

شکل 3ـ تصويرهاي ميکروسکوپي بلورهاي آمونيوم پرکلرات صنعتي.
( )3بزرگنمايي  99برابر )2( ،بزرگنمايي  222برابر.

با دقت در اعداد جدول  3مشخص ميشود که گويساني
نمونههاي  3و  0از نمونه صنعتي بيشتر است .نمونه  3چه از نظر
مقدار گويساني و نسبت ابعادي و چه از نظر پراکندگي اين مقدارها
222

وضعيت بسيار مناسبي دارد .البته درشتترين بلورها نيز
متعلق به نمونه  3هستند .با تطبيق اين مقدارها با شرايط
هر آزمايش ،ميتوان تأثير محسوس نرخ سرمايش و نسبت دانهريزي
را در تعيين اندازه متوسط بلورها دي د .براي رسيدن
به درک عميقتري از تأثير هر يک از اين عاملهاي چهارگانه،
سهم اين عاملها بر اندازه متوسط بلورها ،نسبت ابعادي و گويساني
آنها در شکل  3به نمايش درآمده است .همانگونه که انتظار
ميرفت ،اندازه متوسط بيشترين تأثير را از نسبت دانهريزي و
نرخ سرمايش پذيرفته است .نسبت ابعادي نيز با تأثيرپذيري
از نرخ سرمايش و الگوي آن نشان ميدهد هندسه نهايي بلورها بهشدت
تحت تأثير چگونگي سرمايش محلول است و تغيير در الگو و نرخ
سرمايش سبب تضعيف رشد بلور در بعضي جهتها و تشديد آن
در برخي جهتهاي ديگر و تغيير نسبت ابعادي ميشود .گويساني
نيز بيش از همه توسط نرخ سرمايش دستخوش تغيير شده است.
نرخ اختالط تأثير چنداني بر نسبت ابعادي و اندازه متوسط نداشته
و سهم آن در تعيين گويساني نيز حدود  16درصد بوده است.
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جدول 7ـ اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و گويساني بلورهاي نمونه صنعتي و نمونههاي به دست آمده از آزمايشهاي روش تاگوچي.

شماره نمونه

اندازه متوسط

گويساني

نسبت ابعادي

مقدار (ميکرون)

انحراف معيار

مقدار ()-

انحراف معيار

مقدار ()-

انحراف معيار

صنعتي

301/04

161/10

1/34

6/11

6/331

6/604

1

019/11

103/91

1/46

6/36

6/310

6/111

1

339/13

93/03

1/10

6/31

6/000

6/111

3

136/61

94/11

1/13

6/44

6/091

6/111

4

493/13

163/90

1/41

6/36

6/311

6/633

1

400/41

193/14

1/46

6/14

6/369

6/690

0

390/04

113/94

1/43

6/34

6/311

6/131

3

091/11

33/60

1/36

6/11

6/034

6/610

0

103/61

119/63

1/31

6/13

6/306

6/640

9

433/93

136/11

1/43

6/19

6/361

6/633

شکل 2ـ تصويرهاي ميکروسکوپي بلورهاي به دست آمده از آزمايشهاي نهگانه تاگوچي با بزرگنمايي  222برابر.
اعداد شکلها متناظر با شماره آزمايشها است.
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222

22

222

اندازه متوسط (ميکرون)

سهم عوامل (درصد)
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22
32
2
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222
222
422
422

2/2222

2/227

722

2/322

2/2222

2/227

2/322

نرخ سرمايش )(°C/min

222

3/42

3/72

2/2222

2/227

2/322

نرخ سرمايش )(°C/min

2/22

گوي ساني ()-

در ادامه ،روند تأثير عاملهاي چهارگانه بر متغيرهاي مربوط
به ريختشناسي بلورها نمايش داده شدهاند.
چنانچه در شکل  4مشاهده ميشود ،اندازه متوسط بهشدت
با کاهش نرخ سرمايش ،افزايش مييابد .ازآنجاکه با کاهش نرخ
سرمايش ،زمان بيشتري براي رشد بلورها ايجاد ميشود ،رشد
بيشتر بلورها قابلانتظار است .با ديدن کاهش نسبت ابعادي و
افزايش گويساني با کاهش نرخ سرمايش ميتوان نتيجه گرفت
که درصورتيکه به بلورهاي آمونيوم پرکلرات زمان کافي براي
رشد داده شود ،ريخت آنها به حالت کروي تغيير خواهد کرد .البته
براي رخ دادن چنين تغييري بايد از اختالط مناسب محلول و
تعليق بلورها اطمينان به دست آيد چرا که بلورهايي که در حالت
ساکن رشد بيابند هندسهاي ورقهاي خواهند يافت.
شکل  1اثر نسبت دانهريزي را بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي
و گويساني نشان ميدهد .اندازه متوسط به صورتي خطي
با افزايش نسبت دانهريزي کاهش يافته است که قابلانتظار بود،
چراکه نسبت دانهريزي تأثير مستقيمي بر تعداد بلورهاي نهايي
دارد و با توجه به محدود بودن ميزان آمونيوم پرکلرات محلول،
با افزايش تعداد بلورها ،اندازه آنها بهناچار کوچک ميشود .نکته
چشمگير ،تأثير نامناسب افزايش نسبت دانهريزي بر نسبت ابعادي
و گويساني است .به نظر ميرسد با افزايش دانههاي افزودهشده
به محلول ،نسبت ابعادي و گويساني بهشدت به سمت ريخت
غير کروي تغيير ميکنند.

نسبت ابعادي ()-

شکل 7ـ سهم هريک از عاملهاي چهارگانه نرخ سرمايش ،نسبت
دانهريزي ،الگوي سرمايش و نرخ اختالط بر گويساني ،نسبت ابعادي
و اندازه متوسط بلورها.

3/22

2/32

2/22

2/2222

2/227

2/322

نرخ سرمايش )(°C/min

شکل 4ـ تأثير نرخ سرمايش بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و
گويساني بلورها.
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اندازه متوسط (ميکرون)

222
222
222
222
422
422
722

2

2

3

نسبت دانه ريزي ()-

نسبت ابعادي ()-

3/22

3/42

3/72

2

2

3

نسبت دانه ريزي ()-

گوي ساني ()-

2/22

2/32

2/22
2

3

2

نسبت دانه ريزي ()-

شکل  2ـ تأثير نسبت دانهريزي بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و
گويساني بلورها.
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شکل  0چگونگي اثر الگوي سرمايش را بر متغيرهاي
ريختشناسي انتخابشده نشان ميدهد .از آنجا که استحصال
بلورها در الگوهاي سرمايش دندانهدار در دمايي باالتر از  36درجه
سلسيوس ( 31و  34درجه سلسيوس) صورت ميپذيرفت ،کاهش
اندازه ناشي از اين افزايش دما مورد انتظار بود .الگوي سرمايش
دندانهاي بر نسبت ابعادي تأثير چنداني ندارد ولي تأثير مثبت
اندکي بر گويساني دارد.
نرخ اختالط و اثر آن بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و گويساني
بلورها در شکل  3نشان داده شده است .ازآنجاکه افزايش نرخ اختالط،
شدت هستهزايي ثانويه را که با شکستن و جدا شدن بلورهاي
کوچک از بلورهاي درشتتر صورت ميگيرد افزايش ميدهد،
کاهش اندازه متوسط بلورها را نيز سبب ميشود .تعليق مناسبتر و
برخورد متناوبتر بلورها با هم و با جداره مخزن سبب ميشود
بلورها به شکل کرويتري دست پيدا کنند .اين امر در نمودارهاي
شکل  3نيز مشاهده ميشود.
در ادامه براي يافتن شرايط بهينه براي بيشتر کردن گويساني،
نتيجههاي آزمايشها بهروش تاگوچي تحليل شدند که نرخ
سرمايش  ،6/6011 °C/minالگوي سرمايش  ،-16+4 °Cنسبت
دانهريزي  6و نرخ اختالط  366دور بر دقيقه براي بيشتر کردن
گويساني پيشنهاد شد .تصوير ميکروسکوپي نمونه بهينه در شکل 0
و ويژگيهاي رخشناسي آن در جدول  4آمده است .نمونه بهينه
ازنظر اندازه متوسط بلور به تقريب همانند با نمونه شماره  3است و
گويساني و نسبت ابعادي آن در مقايسه با نمونه صنعتي
به ترتيب  9/4و  3/3درصد بهبود يافته است .البته انحراف معيار
گويساني و نسبت ابعادي  39و  13درصد کاهش يافته است که
نشان از يکدست شدن ذرهها دارد.
الگوي پراش به دست آمده از آزمون  XRDبراي نمونه بهينه،
نمونه اوليه صنعتي و الگوي مرجع آمونيوم پرکلرات در شکل 1
آمده است .با تطابق دادن الگوها با الگوي آمونيوم پرکلرات
( )Ref. Code 01-070-0901مشخص شد که هر دو نمونه
به تقريب خالص از اين ماده تشکيل شدهاند هرچند وجود مقدار اندکي
ناخالصي در نمونه صنعتي باعث جابهجايي اندک پيکها
شده است .با آناليز پيکها مشخص شد که اين ناخالصيها شايد
کلرات (  ) ClO3يا کلريت (  ) ClO2هستند .از آنجا که براي توليد
نمونه بهينه ،نمونه صنعتي در آب مقطر حل شده و سپس دوباره
تبلور يافته است همانگونه که انتظار ميرفت اثري
از اين ناخالصيها در نمونه بهينه ديده نميشود .با توجه به شکل ،1
229
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222

222

222

222

اندازه متوسط (ميکرون)

اندازه متوسط (ميکرون)
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222
222
422

222
222
422
422

422
722
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-32+2

-32+2

722

-32+4

222

722

نرخ اختالط ()rpm

الگوي سرمايش ()°C

3/22

نسبت ابعادي ()-

نسبت ابعادي ()-

3/22

3/42

3/72

-32+2

-32+2

3/42

3/72
222

-32+4

722

الگوي سرمايش ()°C

2/22

گوي ساني ()-

گوي ساني ()-

422

222

222

322

222

نرخ اختالط ()rpm

2/22

2/32

2/22
-32+2

-32+2

-32+4

الگوي سرمايش ()°C

شکل  2ـ تأثير الگوي سرمايش بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و
گويساني بلورها.
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422

222

222

322

222

2/32

2/22
222

722

422

222

222

322

222

نرخ اختالط ()rpm

شکل  3ـ تأثير نرخ اختالط بر اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و
گويساني بلورها.
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جدول 4ـ اندازه متوسط ،نسبت ابعادي و گويساني بلورهاي نمونه بهينه.

اندازه متوسط

گويساني

نسبت ابعادي

مقدار (ميکرون)

انحراف معيار

مقدار ()-

انحراف معيار

مقدار ()-

انحراف معيار

360/33

31/00

1/19

6/11

6/040

6/613

72222

22222

32222

2
72222

22222

بعد بلوري  611بهصورت چشمگيري در نمونه صنعتي در مقايسه
با پيک مرجع تضعيفشده و رشد در اين بعد بسيار کمتر بوده
است .از طرفي در نمونه صنعتي بعد بلوري  661رشد بيشتري
داشته است .اين حالت در نمونه بهينه با شدت زيادتري
اتفاق افتاده است .بعد ريختشناسي  611در نمونه بهينه تا حدود
زيادي از بين رفته يافته است .نکته داراي اهميت در اين الگوها
افزايش چشمگير بلورينگي( )1در نمونه بهينه است که بيانگر
رعايت ساختار بلوري و نظم تبلور در بلورهاي آن است .ديگر
صفحههاي برجسته در اين آناليز صفحههاي  111 ،116 ،161و
 111هستند که به ترتيب در زاويههاي  13/4 ،14/9 ،11/3و 34/0
ظاهر شدهاند.

32222

2
9222

2222

7222

2
32

نتيجهگيري

با کمک تصويرهاي به دست آمده از ميکروسکوپ الکتروني
روبشي ( )SEMو تحليل ريختشناسي ذرهها مشخص شد که از
ميان عاملها انتخاب شده ،نرخ سرمايش بيشترين تأثير را بر گويساني
بلورها دارد و نرخ پايينتر سرمايش ،ريختشناسي بلورها را به سمت

شدت

شکل  2ـ تصويرهاي ميکروسکوپي بلورهاي آمونيوم پرکلرات نمونه
بهينه )3( .بزرگنمايي  22برابر )2( ،بزرگنمايي  322برابر.

22

22

42

72

22

32

2

)2 (degree

شکل  2الگوي پراش حاصل از آزمون  XRDبراي ( )3نمونه بهينه،
( )2نمونه صنعتي و ( )7الگوي مرجع آمونيوم پرکلرات
)5( Crystallinity
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مناسب ميتواند تا حدي در رسيدن به بلورهاي گويسان مؤثر
) نشان دادXRD(  تحليل الگوي پراش پرتو ايکس نيز.باشد
.بلورهاي بهدستآمده از بلورينگي بسيار بااليي برخوردار است
5496/ 4/99 :  ؛ تاريخ پذيرش5496/4/57 : تاريخ دريافت

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 نسبت دانهريزي نيز تأثير چشمگيري بر اندازه.روي پيش ميبرد
بلورها دارد ولي تنها درصورتي ميتوان به بلورهاي کروي دست
 الگوي دندانهاي سرمايش با.يافت که دانهريزي صورت نگيرد
حذف هستههاي ناخواسته و تنظيم رشد بلور در تعيين نسبت
ابعادي بلورها تأثير بهسزايي دارد و نرخ اختالط نيز با ايجاد تعليق

مراجع

 در تجزيه گرمايي آمونيومCuO  بررسي فعاليت کاتاليست نانوذره هاي، اسماعيل، سيد قربان؛ ايومن،] حسيني1[
.)1394( 13  تا13 :74 , نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،پرکلرات
[2] Kumari A., Mehilal, Jain S., Jain M.K., Bhattacharya B., Nano-Ammonium Perchlorate:
Preparation, Characterization, and Evaluation in Composite Propellant Formulation,
J. Energetic Mater., 31: 192-202 (2013).

 مجله، تهيه نانو پودر آمونيوم پرکلرات به روش ميکروامولسيون ـ خشک کن انجمادي، ابراهيم،] زنجيريان3[
.)1611( 33  تا13 :2 ،علمي ـ پژوهشي مواد پرانرژي
[4] Tung H., Paul E.L., Midler M., McCauley J.A., “Crystallization of Organic Compounds:
An Industrial Perspective”, John Wiley & Sons, (2009).
[5] Armstrong R.W., “Dual Advantages of Ultrafine Crystal-Sized Energetic/Reactive Material
Formulations”, Center For Energetic Concepts Development, University of Maryland College
Park, Md, 20742, (2006).
[6] Amini, SM, Keshavarz, MH, Ghorbani, F, Mousavifar, A, Aghayari, M, Effect of Double Sizes
(coarse/fine) Ammonium Perchlorate on the Viscosity of Composite Solid Propellant,
J. Energetic Mater., 23: 61-66 (2014).
[7] Liu X., Yuan F., Wei Y., Grain Size Effect on the Hardness of Nanocrystal Measured
by the Nanosize Indenter, Appl. Surf. Sci., 279: 159-166 (2013).
[8] Ayerst R.P., Phillips M.I., Solubility and Refractive Index of Ammonium Perchlorate in Water,
J. Chem. Eng. Data, 11: 494-496 (1966).
[9] Lakshmi V.M., Chakravarthy S.R., Rajendran A.G., Thomas C.R., Effect of Crystallization
Parameters and Presence of Surfactant on Ammonium Perchlorate Crystal Characteristics,
Part. Sci. Technol., 1-9 (2015).
[10] Beckmann W., “Crystallization: Basic Concepts and Industrial Applications”, John Wiley &
Sons, Inc., (2013).
[11] Fiordalis A., Georgakis C., Optimizing Batch Crystallization Cooling Profiles: The Design of
Dynamic Experiments Approach, IFAC Proceedings Volumes, 43: 31-36 (2010).

علمي ـ پژوهشي

272

3793 ،4  شماره،73 دوره

... بررسي اثر عاملهاي تبلور سرمايشي بر رخشناسي بلورهاي آمونيوم پرکلرات

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[12] Choong K.L., Smith R., Optimization of Batch Cooling Crystallization, Chem. Eng. Sci., 59:
313-327 (2004)
[13] Mullin J.W., “Crystallization”, Butterworth-Heinemann, (2001).
[14] Myerson A.S., Ginde R., “Crystals, Crystal Growth, and Nucleation”, RSC Publication, (2007).
[15] Kane, SG, Evans, TW, Brian, PLT, Sarofim, AF, Determination of the Kinetics of Secondary
Nucleation in Batch Crystallizers, AlChE J., 20: 855-862 (1974).
[16] Nienow A.W., The Effect of Agitation and Scale-up on Crystal Growth Rates and
on Secondary Nucleation, Trans. Inst. Chem. Eng., 54: 205-207 (1976).
[17] Putnis A., Pina C.M., Astilleros J.M., Fernández-Díaz L., Prieto M., Nucleation of Solid
Solutions Crystallizing from Aqueous Solutions, Philosophical Transactions of the Royal
Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 361: 615-632 (2003).
[18] Ranjit K., “A Primer on the Taguchi Method”, Society of Manufacturing Engineers, (2010).
[19] Nalbant M., Gökkaya H., Sur G., Application of Taguchi Method in the Optimization of
Cutting Parameters for Surface Roughness in Turning, Mater. Des., 28: 1379-1385 (2007).
[20] Ghani J.A., Choudhury I.A., Hassan H.H., Application of Taguchi Method in the Optimization
of End Milling Parameters, J. Mater. Process. Technol., 145: 84-92 (2004).

277

علمي ـ پژوهشي

