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 تولید و، مبانی،چسبهای سازههای فضایی
تأثیرپذیری از محیط فضا
چسبها و اتصاالت چسبی به دلیل ایجاد كاهش چشمگیر در جرم فضاپیماها و دارا بودن
) الکتریکی و حرارتی متناسب با كاربرد،چندین ویژگی بطور همزمان (خواص مکانیکی
 جوشکاری و سایر اتصاالت مکانیکی بهعنوان،جایگزین روشهای متداولی چون پرچ كردن
 چسبهای سازههای فضایی در.یک روش با ارزش برای مونتاژ سامانههای فضایی شدهاند
 توانایی كاربری طوالنی مدت و مقاومت در برابر،كنار داشتن خواص منحصر به فرد
 این چسبها به منظور اتصال سازههای هم.مولفههای محیط فضایی را نیز دارا میباشند
 در این.كامپوزیت بکار گرفته میشوند/فلزی یا كامپوزیتی و سازههای تركیبی فلز-جنس
 نحوههای اعمال و، روشهای تولیدی،تحقیق تالش شده است به معرفی انواع چسبها
 در ادامه محیط فضا و مولفههای آن همچون ذرات.كاربرد آن ها در این صنعت پرداخته شود
 تابشهای الکترومغناطیسی خورشیدی و اكسیژن اتمی معرفی شدهاند و در،باردار پرانرژی
.نهایت تأثیر مولفهها بر برخی از خواص و مکانیسمهای تخریب آن ها بحث شده است
، ذرات باردار، پرتو فرابنفش، محیط فضایی، چسب سازههای فضایی:واژههای كلیدی
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Space Adhesives: Fundamentals, Preparation,
and Impact of Space Environment
Adhesives and adhesive joints have replaced conventional methods
such as riveting, welding, and mechanical joints as a valuable way for
assembling space structures, due to their significant reduction in
spacecraft mass and also having optimum properties (high mechanical,
electrical, and thermal properties, simultaneously, appropriate to the
application). Space adhesives, in addition to having unique properties,
have the ability to be used for a long time and are resistant to the space
environment. These adhesives are used to bond similar structures
(metal or composite) and metal / composite structures. In this research,
an attempt has been made to introduce the types of adhesives, their
production methods, and theire application. The space environment
and its components such as energetic charged particles, solar
electromagnetic radiation and atomic oxygen are introduced and
finally the effect of the components on their properties and mechanisms
of their destruction are discussed.
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 -1مقدمه
فضاپیماها و سامانههای فضایی بهطوركلی نسبت به اولین
سامانهای كه در سال ( 1957اسپوتنیک –  1شوروی) به فضا
پرتاب شدند بهطور چشمگیری تکامل پیدا كردهاند .نیازهای جدید
در مأموریتها منجر به افزایش چشمگیری در اندازهها و جرم
فضاپیماها میشود .همچنین ،محدودیتهای پرتابگرها نیز منجر
به بهینهسازی طراحی ماهوارهها با رویکرد كاهش تعداد قطعات و
محدودكردن جرم آنها همراه میباشد (شکل  .)1با درنظرگرفتن
این محدودیتها ،وجود سفینههای فضایی كه به طورعمده
متشکل از مواد فلزی سنگین هستند و به شدت متاثر از محیط
فضایی نیز می باشند ،معقول به نظر نمیآید .از اینرو ،استفاده از
مواد پلیمری و كامپوزیتها در سیستمهای فضایی توسعه یافته
است [ .]1-2بطوریکه ماهوارههای فعلی ،مواد آلی مختلفی را
برای كاربردهای مختلف در خود جای دادهاند [ .]3قابل ذكر است
به موازات كاهش جرم ،مدت زمان مأموریتهای فضایی نیز
افزایش یافته و گاهی ماهوارهها باید بیش از  15سال در مدارها،
بدون تخریب فعال باشند .بنابراین ،یکی دیگر از محرکهای
اصلی طراحی سفینهها با استفاده از مواد پلیمری ،توانایی كنترل و
تنظیم رفتار مواد پلیمری در محیط فضایی است [.]4

شكل ( :)1ماهوارهها در معرض محیطهای با اختالف درجه حرارت بسیار
متفاوت بر اساس قرار گیری در برابر خورشید یا پشت به آن [.]3
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یکی از خانوادههای بزرگ مواد پلیمری پركاربرد در
صنعت توسعه یافته فضایی چسبها میباشند .شاخصههای
اصلی پركاربرد شدن چسبها در صنعت فضایی شامل اتصال
قوی مواد نامتشابه (پلیمر/فلز ،كامپوزیت/فلز و غیره) ،كاهش
چشمگیر جرم ماهواره ،قابلیت كاربری در دامنه دمایی گسترده
(محدوده تغییرات دمایی تا  ±180درجه سانتیگراد) و دارا بودن
همزمان چندین خاصیت (خواص چسبندگی ،حرارتی و
الکتریکی متناسب با كارایی فضاپیما) میباشد [ 1-2و .]5-6
برای صنعت فضاپیماها ،چسب در اتاق فرمان سازهها (اتصال
ورقهای آلیاژ آلومینیمی و ساختارهای ساندویچ النهزنبوری با
چسب اپوكسی-فنلی) و در سپر حرارتی (چسب با جنس رزین
نوواالک اپوكسی) بکار گرفته می شود .همچنین ،در ساختار

النهزنبوری سازه از چسبها برای پیوند هستههای النهزنبوری به
فوالد ضدزنگ استفاده میشود .به منظور مهروموم كردن
اتصالدهندههای مکانیکی و درزها از چسب اپوكسی بهره گرفته
میشود .در صفحات خورشیدی ،اتصال پوستههای اپوكسی-شیشه
به هسته النهزنبوری آلومینیم و در سلولهای خورشیدی برای
اتصال فیلم نازكی از اپوكسی-شیشه به لمینیت پلی آمیدی چسب
ها كاربرد پیدا كردهاند .در آینههای سطح دوم ،صفحات شیشهای
شکننده یا صفحات كوارتزی با پشت فلزی روی فضاپیماها بهوسیله
چسبها اتصال مییابند .در سطوح انعکاس تشعشعات در
قسمتهای خارجی فضاپیماها ،تختههای مدار چندالیه،
بازتابندههای آنتن و پنلهای محافظ حرارتی نیز چسبها بکار
گرفتهشدهاند .به عالوه در شاتل فضایی ،در هنگام اتصال كاشیها
برای محافظت از دما از چسب الستیک سیلیکونی محیط پخت
استفاده میشود كه در طی ورودهای مجدد به جو ،استحکام چسب
برای نگهداری كاشیها در دما به شدت باال كافی است .در نهایت
در صنایع موشکی ،فناوری چسب برای بالها ،پیوند عایقها ،اتصال
الینر به سوخت جامد موتور محرک موشک و اتصال نازل به
موتورهای پیشرانه استفاده میشود [.]7-9
پر واضح است كه یکی از خواص اصلی چسبهای اتصال
قطعات فضاپیماها ،استحکام مکانیکی آنها میباشد .اهمیت
استحکام مکانیکی در دو محدودة زمانی پرتاب اولیه و استقرار در مدار
بسیار مشهود است .زمان پرتاب اولیه ،قطعات فضاپیما در برابر
فشارهای مختلف پرتاب ،لرزش و صوت قرار میگیرند و در زمان
استقرار در مدار ،شوکهای ناشی از بارهای اعمالی بر زیر
مجموعههایی مانند سلولهای خورشیدی و آنتنها مورد توجه است.
همچنین ،همزمانی چند ویژگی از عملکرد مطلوب چسبهای
سازههای فضایی محسوب میشود .به طور مثال ،عالوه بر خواص
اتصالدهندگی و استحکام مطلوب ،برخی چسبها حاوی مواد
پركننده رسانا به عنوان چسبهای هادی الکتریکی كارایی دارند و در
مقابل بعضی از آنها به صورت روكش یا پوشش فرم گرفته با شکل
قطعه به عنوان عایق الکتریکی محسوب میشوند (شکل .)2

شكل ( :)2نمونه ای از چسب های بکار رفته بر قطعات الکترونیکی [.]3

(علمی-ترويجی)

 -2انواع چسب از لحاظ ساختاری
چسبها بر پایه ساختار شیمیایی خود به گروههای متعددی
تقسیمبندی میشوند .هر نوع ساختار شیمیایی از چسبها طیف

وسیعی از خصوصیات را ارائه میدهد كه با وجود ویژگیهای
منحصر به فرد خود ،اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند .رزین پایه
در تعیین خواص اصلی چسبها بسیار نقش مهم بازی میكند
اما افزودنیها با مقادیری كمتر از  0/01درصد تا مقادیر باالی
حدود  40درصد برای اصالح ویژگیهایی مانند ارتقاء
چسبندگی ،كنترل انبساط حرارتی ،سخت شدن ،كنترل
رئولوژیی ،هدایت حرارتی/الکتریکی ،كنترل پخت و غیره كاربرد
بسیار دارند [ 2و  .]12با وجود فرموالسیون پیچیده چسبها،
خواص چسب هنوز توسط ساختار شیمیایی رزین پایه معرفی
میشود .در ادامه به چهاردسته پركاربرد و مهم چسب ها به
همراه ویژگیها ،شرایط فرایندی و كاربرد آنها اشاره شده است
[.]13
چسبها بر پايه اپوكسید :چسبهای اپوكسی در حقیقت
چسبهای ترموست هستند كه از واكنش بین رزین پلی
اپوكسید و یک عامل پخت شونده اسیدی یا بازی تهیه
میشوند .چسبهای اپوكسی به طیف گستردهای از مواد
بهخصوص فلزات ،سرامیک ،شیشه ،بتن ،پالستیکهای سخت
و ترموپالستیکها اتصال مییابند [ .]11آنها فراریت كم در
حین پخت ،جمع شدگی كم ،مقاومت شیمیایی خوب به
روغنها ،آب ،اسیدهای رقیق ،بازها و اكثر حاللها را نشان
میدهند .بنابراین ،این دسته از چسبها توانایی تشکیل
اتصاالت قوی و بادوامی را با اكثر مواد در یک طراحی خوب
دارا میباشند [ .]14با توجه به ماهیت شیمیایی و سهولت
واكنش پخت ،اپوكسیها میتوانند انطباق پذیری قابل توجهی
را در فرموالسیون با تعداد زیادی از مواد افزودنی داشته باشند
[ .]11فرموالسیون آنها موجب شده كه استفاده از این چسبها
در بسیاری از صنایع به طرز چشمگیری افزایش یابد .نکته قابل
توجه در این سری از چسبها ،مکانیسم پخت یکسان با وجود
تغییرات متفاوت در فرموالسیون است كه در حقیقت به نسبت
رزین به عامل پخت در فرموالسیون وابسته میباشد.
چسبهای اپوكسی به دو دسته دو جزیی و تک جزیی
دستهبندی میشوند .برای اپوكسیهای دو جزیی زمان پخت
كامل در دمای محیط از چند دقیقه تا چند روز قابل تنظیم
میباشد .الزم به ذكر است كه تاكنون چند استثناء برای پخت
در دمای زیر  10درجه سانتیگراد نیز تهیه شده است ،اما در آن
شرایط عالوه بر كاهش سرعت پخت میزان اتصاالت بین
شبکهای نیز كاهش یافته كه كاهش استحکام ،مدول و مقاومت
در برابر شرایط محیطی را در پی دارد .چسبهای اپوكسی تک
جزیی در حالتهای مایع ،خمیری و به فرم فیلمی در دسترس
میباشند .این چسبها برای پخت نیاز به حرارت دارند .در این
سری از محصوالت ،رزین و پخت شونده پیش مخلوط شده و تا
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هنگامی كه چسبها برای اتصال قطعات فعال حرارتی به
عنوان مثال لولههای انتقال حرارت به كار میروند ،هدایت حرارتی
چسب تضمین بازده حرارتی سازه میباشد .همین مزیت در مونتاژ
قطعات الکترونیکی نیز از دیگر محاسن بکار گیری چسبها
محسوب میشود .بدین ترتیب كه چسبها با خواص رسانای
حرارتی و عایق الکتریکی به منظور اتالف انرژی در قطعات
الکتریکی و افزایش كارایی این سری از قطعات بکار گرفته
میشوند .از دیگر ویژگیهایی كه می توان برای چسبها قایل بود،
خصوصیت نوری و اپتیکال برخی از آن ها در سامانههای فضایی
است .بطور مثال ،در اتصال پوششهای سلول خورشیدی از
چسبهای شفاف استفاده میشود و ارزیابی میزان عبور نور از
چسب به عنوان پارامترهای تأثیرگذار در طراحی و تعیین ابعاد
سلولهای خورشیدی محسوب میشود.
الزم به ذكر است ،چسبها با قابلیتهای منحصر به فرد بیان
شده و حتی دارا بودن چندین ویژگی خاص بطور همزمان ،لزوما در
برنامههای فضایی مناسب محسوب نمیشوند .زیراكه ویژگی مهم
چسبهای فضایی ،خروج گاز و مواد فرار از چسبها در محدودة
استاندارد  ESSفضایی (حدود  1/1درصد كل وزن) است .چسبها
با قرارگرفتن در شرایط خال ممکن است دچار خروج اجزای فرار
شوند درحالیکه عدم خروج اجزای فرار محدودیت اصلی در
مأموریتهایی فضایی محسوب میشود .اجزای خارج شده میتوانند
منجر به اختالل در عملکرد سازهها به ویژه سازههای اپتیکی شوند
كه تخریب خصوصیات نوری آنها و در نهایت كاهش عملکرد را
به همراه دارد.
در كنار موارد عنوان شده با توجه به طوالنی بودن ماموریت
فضاپیماها ،مدت زمان عملکرد چسبها و عدم تغییر خواص به
دلیل قرار گرفتن در معرض محیط فضایی (پرتوهای كیهانی و
پرتوهای فرابنفش) در طول زمان كاربریِ فضاپیماها اهمیت دارد.
شرایط سخت فضا مجموعهای از محدودیتها را برای فناوریهای
فضایی ایجاد میكند .در این میان یکی از نگرانیهای اصلی در
مورد طراحی سیستم فضایی ،چسبهای اتصاالت است كه برای
نگه داشتن قطعات در كنار هم انتخاب شده است .از میان
پلیمرهای بکار گرفته شده در تهیه چسبهای سازههای فضایی،
چسبهای برپایه اپوكسی به دلیل دارا بودن خواص استحکامی
باال ،سیلیکونی به دلیل مقاومت در محیط گرمایی ،آكریلیکی به
دلیل خواص نوری مناسب و پلییورتانی به دلیل انعطافپذیری
دارای بیشترین كاربرد میباشند [.]10-11
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زمانی كه حرارت به آنها اعمال نشده پخت نمیشوند .در
فرموالسیون این نوع چسب كاتالیزور پخت طراحی شده كه در
دمای اتاق غیرفعال است و با افزایش دما (معموالً بیش از 100
درجه سانتی گراد) فعال شده و واكنشپذیری آغاز میشود .باید
در نظر داشت كه دمای باالتر موجب افزایش سرعت واكنش
میشود بطوریکه ممکن است زمان پخت به كمتر از  10دقیقه
كاهش یابد .از لحاظ قابلیت كاربری گسترده این سری ار
چسبها در صنایع گوناگون بویژه در صنایع هواپیمایی میتوان
به استفاده آنها در اتصال آلومینیم/آلومینیم ،آلومینیم/به دیگر
فلزات در پنلهای فومی و النه زنبوری ،در مخازن سوخت پلی
استر اصالح شده با فیبر شیشهای و در اتصال الستیک
سیلیکونی به فلزات اشاره كرد [.]13
چسبهای پلی يورتانی :چسبهای پلی یورتان به سه
دسته پایه حالل ،دیسپرشن های آبی و به فرم مخلوط تقسیم
می شوند .دو روش فرایندی برای این دسته از چسبها وجود
دارد .می توانند براساس فرموالسیون و واكنش شیمیایی خود،
یک جزیی یا دو جزیی باشند .نوع یک جزیی در دمای اتاق
پخت میشود كه ممکن است كاتالیست به منظور كاهش زمان
پخت به آن افزوده شود .در سامانه دو جزیی ،پلیمریزاسیون به
وسیله افزایش كاتالیست انجام می شود .از نظر شرایط فرایندی،
چسب یک جزیی حاوی حالل با استفاده از خشک شدن و در
نوع بدون حالل به عنوان چسب های گرما ذوب در دمای 90
درجه سانتیگراد با تجهیزات مخصوص پوشش غلتکی استفاده
می شوند [.]13
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برای این دسته از چسب ها طیف وسیعی از ویسکوزیته و
فرموالسیون با درجه های مختلف بلورینگی وابسته به ساختار
پیش پلیمر (نسبت وزن مولکولی پلی استر به كل وزن یورتان)
قابل دسترس است .همچنین ،مقاومت باال در برابر ضربه،
مقاومت عالی در دماهای پایین ،دوام در محیط های رطوبت و
پایداری گرمایی یورتانها به بسیاری از چسب ها برتری دارد .از
جهت كاربری ،پلی یورتان ها در اتصاالت پالستیکهای تقویت
شده با شیشه ،شیشة اتومبیل ،لمینیت پنل های عایق و مواد
بستهبندی قابلانعطاف كاربرد گسترده پیدا كردهاند .در صنایع
فضایی چسبهای پلی یورتان عالوه بر درزگیری دارای بیشترین
كاربرد در اتصال و پوشش دهی قطعات الکتریکی بطور همزمان
هستند كه همین امر سبب میشود عالوه بر خواص چسبندگی
خواص عایق الکتریکی را نیز داشته باشند [.]13
چسبهای آكريلیكی :رزینهای ترموپالستیک بر پایة
آكریالت و مشتقات آن (آمیدها و استرها) ،طیف گسترده ای از

انواع چسبها را تشکیل میدهند .چسبهای آكریلیکی به طور
معمول به فرمهای امولسیون ،محلول یا مخلوطهای پلیمری
(یک یا دو جزء) در حضور كاتالیزورها (مایع یا پودر) موجود
هستند .همچنین ،به فرم مایع تک جزیی با روش پخت با پرتو
فرابنفش در دسترس می باشند .نوع دیگری از این سری به
عنوان آكریلیکهای بی هوازی به فرم جامد و بدون حالل نیز
وجود دارند .چسبهای آكریلیکی جزئی چسبهایی هستند كه
دامنه مقاومت گسترده در برابر هوا و رطوبت محیط را دارا
میباشند .به عنوان مثال ،برای انواع محلولی مقاومت محیطی
ضعیف تا مقاومت محیطی عالی را میتوان در این سری از
چسبها تنظیم كرد .اسیدهای غیر اكسیدكننده ،اسپری نمک و
سوختهای نفتی بر این دسته از چسب ها تأثیر گذار
نمیجباشند ،اما از الکلجها ،حاللهای قوی و هیدروكربنها
(معطر و كلردار) تأثیرپذیری زیادی خواهند داشت .به عالوه
محدوده دمای سرویس دهی چسبهای آكریلیکی برپایه
مونومر متاكریالت از  -60تا  52درجه سانتیگراد و برای
سامانههای بر پایه استرهای متاكریالت تا محدوده  200درجه
سانتیگراد بیان شده است .كاربرد این چسبها را میتوان در
اتصال سازههای سبک آكریلیکی به چوب ،شیشه ،فلزات،
الستیک ،چرم و پارچه ،وسایل تزئینی و كاربردی بیرونی مانند
روكش پالستیکی ،ورقههای آلومینیمی ،صفحات شیشهای،
عدسیها و اجزای اپتیکی در صنعت هوا فضا ،دریایی و خودرو
برشمرد [.]13
چسبهای سیلیكونی :سیلیکونها پلیمرهای نیمه معدنی
هستند كه می توانند بر اساس نوع گروههای آلی روی اتمهای
سیلیکون و میزان شبکهای شدن ساختار پلیمری آن ها به
فرمهای مایع ،االستومری یا رزین باشند .استفاده از
سیلیکونها به عنوان چسب در سالهای اخیر گسترش یافته
است و به طور زیاد برای كاربردهای خاص توسعه یافتهاند.
چسبهای سیلیکونی استحکام باالیی ندارند ،اما برای
انعطافپذیری و توانایی عملکرد در طیف وسیعی از دماها (از
دماهای بحرانی خیلی پایین تا بیش از  250درجه سانتیگراد)
به كار می روند .همچنین ،این چسبها مقاومت چسبندگی
اولیه كم دارند .عالوه بر این ،سیلیکونها میتوانند برای بهبود
خواص حرارتی دیگر چسبها مانند رزینهای اپوكسی و فنلی
بکار گرفته شوند .این گونه چسبها تنوع گوناگون دارند .در
حالت حساس به فشار با خشک شدن حالل به مدت  15تا 30
دقیقه در دمای  70الی 100درجه سانتیگراد چسبندگی آنها
كامل میشود .برای حالت فیلم ی ،چسبندگی در برخی موارد
بدون نیاز به بهبود سطح انجام می شود ،اما برای بعضی نوع

(علمی-ترويجی)

های دیگر نیاز به یک پرایمر برای جلوگیری از مهاجرت
چسب به سطح وجود دارد .در نوع دیگری ،به پخت ثانویه در
مدت  5دقیقه تحت دمای  125یا  250درجه سانتیگراد بر
اساس فرموالسیون زمان نیاز دارد .ممکن است كاتالیزور
پراكساید یا سرب اكتات به میزان  2درصد وزنی اضافه شود تا
تعادل مطلوبی بین استحکام ،سختی و چسبندگی را سبب شود
[.]13

چسبهای خمیری :در اصل سیستمهای تک جزئی یا دو
جزئی فاقد حالل هستند .حالت فیزیکی آن ها میتواند مایعات
با ویسکوزیته متوسط و قابل كاربرد به صورت تزریقی یا
خمیری با ویسکوزیته نسبتا زیاد و تیکسوتروپیک را شامل شوند.
چسبهای با جرم مولکولی كم و چسبهای فومی همگی در
این گروه قرار میگیرند.

چسبهای سلیکونی در حالتهای یک جزیی و دو جزیی
موجود میباشند .حالت دو جزیی آن مشابه دیگر سامانههای
دو جزیی از قبیل اپوكسیها و آكریلیکها است و نوع تک
جزیی آن مشابه پلییورتان های تک جزیی به روش نفوذ
رطوبت جو پخت میشود .از جهت پایداری ،چسبهای
سیلیکونی مقاومت خوبی در برابر رطوبت ،هوای آزاد ،نور
خورشید ،ازون و در نهایت پیرشدگی طبیعی دارند .همچنین،
مقاومت حرارتی و اكسیداسیون آن ها نیز بسیار عالی است
بطوریکه دمای سرویسدهی آن ها از  -60تا  250درجه
سانتیگراد متغیر است .رزینهای سیلیکون در مقابل بسیاری
از روغنها و مواد شیمیایی ازجمله اسیدها و بازهای رقیق
مقاوم هستند ،اما در حالل آلی مستعد انحاللپذیری می
باشند .خواص الکتریکی خوب با استحکام دی الکتریک باال و
ضریب اتالف كم برای آن ها مشاهده می شود و همچنین
تجزیه پذیری بسیار كم دارند .كاربرد چسبهای سیلیکونی را
در تولید چسبهای حساس به فشار نواری برای اتصاالت
موادی بر پایه الستیکهای سیلیکونی ،فیلمهای پلیاستر ،پلی
اتیل فلوئور و اتیلن ،فویل فلزی و در بسیاری از محصوالت
الکتریکی (سیمپیچهای الکتریکی و كویل ها) می توان
مشاهده كرد .در حقیقت از مقاومت دمایی باال و انعطافپذیری
عالی این چسبها نهایت بهرهبرداری میشود [.]13

چسبهای فیلمی :این گروه از چسبها همانند فویل تهیه
میشوند و می توانند به شکل و اندازه ناحیه اتصالی برش یابند.
در حقیقت این دسته در دمای اتاق جامد هستند و با افزایش
دما مایع میشوند .البته اتصاالت شبکه كننده تشکیل
نمیدهند .بنابراین ،با گرم شدن ابتدا ذوب و سپس جریان
مییابند تا الیه زیرآیند اتصال را خیس كنند و در نهایت در
دماهای باالتر پخت شده و به یک ماده جامد غیرقابل نفوذ
تبدیل می شوند .روند جاری شدن آن ها را با بررسی ردیابی
ویسکوزیته برای سه چسب فیلمی را میتوان در شکل 3
مشاهده كرد.
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چسبهای سازههای فضایی ،مبانی ،تولید و تأثیرپذیری از محیط فضا

 -3اشكال مختلف كاربرد چسبهای
از اساس تمام چسبهای سازههای فضایی در سه شکل اصلی
زیر ارائه می شوند [:]15
چسبهای پايه حاللی (پرايمری) :به طور معمول
سیستمهای تک جزئی هستند كه مواد پلیمری در محیطهای
مایع یا محلول پخش میشوند و ممکن است چسب ها پایه آبی
نیز باشند .در كاربردهای هوافضا ،این نوع از چسبها بطور
متداول به عنوان محافظ قطعات ،محافظ سطوح و بازدارنده
خوردگی كاربرد دارند.

شكل ( :)3روند تغییرات ویسکوزیته برای سه نوع چسب فیلمی [.]15

 -4روشهای تولید چسبهای صنعت فضايی
در تولید چسب های صنعت فضایی ،گاهی تجهیزات ویژه و
منحصر به فردی به منظور تولید بکارگرفته نمی شود بلکه
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سازههای فضايی

(علمی-ترويجی)

هاجر اسحاقی ،مجید حقگو و حامد صالحی
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فرموالسیون آن هاست كه محصوالت را خاص و ویژه
می كند [.]15
تولید چسب های پرايمری :تولید این دسته از چسب ها
به تجهیزات نسبتاً ساده تری ن یاز دارد .برای تولید چسبهای
پرایمری پایه حاللی ظروف ساده اولیه شیشهای ،فوالدی
ضدزنگ و حتی فوالدها با خواص متوسط به همراه یک
همزن كه ب ه سیستم گرمایشی داخلی یا خارجی و درصورت
لزوم به كندانسورهای خنک كننده با آب مجهز است كفایت
می كند .در تولید چسبهای پرایمرهای پایه آبی استفاده از
ظروف با جنس فوالد با كیفیت متوسط اصوال استفاده
نمی شود .از آنجاكه ،مواد جامد اولیه باید به صورت محلول
یا دیسپرس درآیند ،بنابراین این امر به طور غالب با استفاده
از آسیاب مهره ای حاصل میشود .البته قابل ذكر است
اندازه مهره ،حجم مهره برای آسیاب كردن ،دما ،محتوای
جامدات pH ،و غیره در تهیه چسب باید بهینه شوند.
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چسب خمیری :روش كلی تولید چسبهای خمیری در
واقع ساده است .به طور كلی ،چسبهای خمیری تک جزئی
و دو جزئی میتوانند در ظروف اختالط با جنسهای متفاوت
بدون نیاز به كندانسور و به طور معمول بدون نیاز به حرارت
ساخته شوند .البته زمان استفاده از مواد تشکیل دهنده
خورنده به ظروف استیل ضدزنگ یا ظروف با روكش شیشه
احتیاج می شود .در تهیه خمیرها با ویسکوزیته پایین به طور
معمول از همزنهای ساده برای پراكندگی مواد اولیه استفاده
میشود .در حالیکه برای ت ولید خمیرها با ویسکوزیته باالتر
نیاز به استفاده از همزنهای با سرعت برش باالتر و گاهی
تیغه ای خاص می باشد .به منظور پخش پودرها ،مواد معدنی،
مواد پركننده و غیره در بستر اصلی پلیمر مایع یا رزین از
آسیاب های دو رول معمولی استفاده میشود .قابل ذكر است
گاهی تکنیکهای دیگری مانند مخلوط كردن در خال یا
تحت نیتروژن ممکن است ضرورت پیدا كند.
چسب فیلمی :دو روش برای تولید چسبهای فیلمی به
روش محلولی یا مذابی وجود دارد .در حالت اول ،ابتدا فیلم
ریختهگری و سپس حالل خارج می شود .در حالت دوم ،چون
هیچ حاللی برای حذف وجود ندارد ،بنابراین ابتدا ماتریس
ذوب و سپس ریخته گری میشود .این روش تهیه فیلم
موسوم به «گرماذوب» است .مرحله اولیه در هر صورت تولید
ماتریس به طور كامل فرموله شده است .در سیستم مبتنی بر

حالل می توان از تجهیزات مشابه تولید پرایمرها استفاده
شود و در سیستم گرما ذوب از روش چسبهای خمیری با
ویسکوزیته باال بکارگرفته میشود با این تفاوت كه قابلیت
گرمایش و سپس خنک سازی ماتریس در حین چرخه
اختالط مورد نیاز است.
ریختهگری فیلم به طور اساسی دو رویه متفاوت دارد.
هنگام تهیه فیلم از ماتریسهای حاللی از روش بکارگیری
رول كردن مع کوس و اعمال یک فیلم پیوسته بر پشت
الیه ای مشابه كاغذ استفاده می شود و نهایتا چسب از داخل
كوره با تنظیم دمایی بسیار حساس و گردش هوایی منظم
عبور میكند .تنظیم ات كوره به نحوی انجام می شود كه
تبخیر حالل به چروک یا تاولزدن فیلم نهایی منجر نشود
(شکل .)4
در روش گرماذوب این امکان وجود دارد كه اختالط و
ریختهگری فیلم بطور پیوسته انجام شود  .اكسترودر پیچ
معمولی 1با مواد خام اولیه تغذیه میشود و تحت شرایط
كنترل دم ایی اختالط انجام شده و سپس به دستگاه رول
كردن معکوس 2پمپ میشود  .به این ترتیت میتوان
چسب های فیلمی از حد  50تا حدود  1800گرم بر متر مربع
تولید شود .نمایش شماتیک فرآیند این دو نوع چسب در
شکل  4نشان داده شده است.

شكل ( :)4شماتیکی از فرایند تولید چسب های گرما ذوب [.]15

 -5روشهای اعمال چسب بر سازههای فضايی
در این صنعت عالوه بر ویژگیهای چسب ،نحوه اعمال آن نیز
از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین مسیر فرایند اعمال به
وسیله متخصصین یا رباتها بسیار دقیق كنترل میشود [-16
.]15
1. Conventional Screw Extruder
2. Reverse-roll Coating Machine

(علمی-ترويجی)

اعمال چسب پرايمری :این نوع چسبها به منظور
اعمال بر قطعات كوچک به وسیله برس و در قطعات متوسط
با استفاده از غلتک بر سطوح پوشانده میشوند .در قطعات
خیلی بزرگ كه عموماً در صنعت هوافضا در این ابعاد هستند
پوشش سطوح به روش اسپری توصیه میشود .قابل بیان
است برای پوشش با اسپری به طور معمول از تکنیک حجم
باال -فشار كم یا حجم كم -فشار زیاد بوسیله ربات استفاده
می شود .همچنین ،باید گفته شود بسته به كاربرد و نوع
پرایمر سطوح پوشش داده شده را می توان در حالت خشک
شده ذخیره كرد یا به طور دقیق قبل از چسباندن الیه بعدی
اعمال و بالفاصله بکار گرفت.
اعمال چسب خمیری :برای استفاده از این دسته از
چسبها میتوان از روشهای مختلفی استفاده كرد .روش
انتخاب شده اغلب به مولفههای اتصال (اندازه و پیچیدگی
شکل قطعه) و ویسکوزیته چسب بستگی دارد .مستقل از
ویسکوزیته چسب نهایی ،اعمال این چسبها با بکارگیری
كفگیرک ،پالت یا ماله بسیار متداول است .با این وجود برای
چسبهایی با ویسکوزیته كم  ،اعمال مواد بر سطوح با استفاده
از پاشندههای تفنگی میسر شده كه اغلب از طریق ربات
كنترل میشوند.
برای چسبهای با ویسکوزیته باالتر بکارگیری
اعمالكنندههای رولی اتوماتیک پیشنهاد میشود .بدین ترتیب
كه چسب به داخل غلتک پمپ میشود و بستر یا قطعهای كه
باید روكش شود از بین غلتک حاوی چسب و غلتک
نگهدارنده عبور داده میشود .بدین ترتیب یک پوشش با
ضخامت یکسان و یکنواخت از چسب بر روی قطعه اعمال
میشود.

 -6بررسی تأثیر محیط فضا بر چسبها
محیط فضایی ،محیطی به طور كامل متفاوت از اتمسفر و
شرایط زمین است .بنابراین ،عواملی به طور كامل متفاوت از جو
زمین بر فضاپیماها تأثیرگذار هستند كه میتوانند منجر به
تخریب اجزای آن ها شوند .به منظور شناخت بهتر فضا و به تبع
آن كنترل كیفیت اجزای فضاپیماها و ارزیابی صحیح از تأثیرات
بالقوه محیط فضایی بر آن ها نیاز به شناخت اجزای اصلی
محیط فضایی است .شهاب سنگها و بقایای آن ها ،پرتوهای
كیهانی كهکشانی 1،ذرات پر انرژی خورشیدی 2،بادهای
خورشیدی و اكسیژن اتمی3از جمله اجزای اصلی محیط فضایی
هستند.
به جز اجرام باقی مانده در فضا و میکرو شهاب سنگها
كه در اثر برخورد با فضاپیماها به آن ها خسارت وارد می
كنند .سایر عوامل تأثیر گذار محیط فضایی به عنوان عامل
كهولت معرفی میشوند .زیرا این عوامل منجر به تخریب
تدریجی فضاپیماها در مدت زمان مأموریت میشوند و گاهی
اثر تجمع ی این عوامل ،سرعت تخریب را افزایش میدهد كه
در ذیل نگاهی مختصر و گذارا به اجزای محیط فضایی شده
است.
پرتوهای كیهانی ،ذرات پر انرژی خورشیدی و بادهای
خورشیدی ،جز ذرات باردار پرانرژی در فضای بین سیارهای و در
مغناطیس كرههای ماه یا سیارات محسوب می شوند كه منشا
تولید این ذرات پرانرژی و میزان انرژی آنها و درصد تاثیر
گذاری آنها بر سامانههای فضایی مختلف است كه ویژگی آنها
عبارتند از:
 سری اول :ذرات پرانرژی پرتوهای كیهانی كه از فضای
میان ستارهها وارد منظومه خورشیدی میشوند .آن ها از
پروتونها ،الکترونها و هستههای به طور كامل یونیزه،
تشکیل شدهاند و انرژیی در حدود گیگا و ترا الکترون ولت
( GeVتا  )TeVدارند.
 سری دوم :ذرات پر انرژی خورشیدی نامیده میشوند كه
از شعلههای خورشید یا امواج شوک مرتبط با بیرون راندن
جرم تاج خورشیدی ناشی میشوند .آن ها شامل پروتون
ها ،الکترونها و یونهای سنگین با محدوده انرژیی حدود
چندین ده كیلو تا چندین گیگا الکترون ولت را دارا
میباشند.
 سری سوم :به نام بادهای خورشیدی معروف هستند كه از
)1. Galactic Cosmic Rays (GCR
)2. Solar Energetic Particles (SEP
)3. Atomic Oxygen (ATOX
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اعمال چسب فیلمی :چسبهای فیلمی سادهترین روش
اتصال چسب به زیرآیند محسوب میشوند .برای سازهها فضایی
با اشکال ساده ،چسبهای فیلمی را میتوان توسط تأمین كننده
چسب به نوارهایی با عرض مورد نظر تهیه و سپس با دست یا
ربات روی قطعه اعمال كرد .برای قطعات بزرگ از دستگاههای
اعمال چسب استفاده میشود .البته تهیه فیلم در هندسه صحیح
و دقیق برای موقعیت مد نظر به وسیله دست یا روبات نیز
مقدور است .قابل بیان است كه اتصال و چسبندگی چسبهای
فیلمی بسیار كنترل شده باید انجام شود ،بدین معنی كه پایداری
و استحکام فیلم به حدی باشد كه از جایگزینی مجدد فیلم
جلوگیری نکند.
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اتمسفر خارجی خورشید نشات میگیرند و به سمت بیرون
گسترش مییابند .این ذرات به طور عمده از پروتون،
الکترون و آلفا با دامنه انرژی بین چند الکترون تا چندین
كیلو الکترون ولت تشکیل شدهاند.
اگرچه انرژیِ پرتوهای كیهانی و ذرات پرانرژی خورشیدی
بسیار بیشتر از انرژی بادهای خورشیدی و ذرات درون
كمربندهای تابشی است ،اما شار آن ها به طور نسبی كمتر
می باشد .بنابراین ،سهم آنها در تخریب فضاپیماها كمتر در
نظر گرفته میشود .البته قابل بیان است این نوع از تشعشعات
(اشعه های كیهانی و ذرات پرانرژی خورشیدی) یکی از نگران
كنندههای اصلی به دلیل تأثیر گذاری بر عملکرد سازههای
الکتریکی محسوب می شوند .زیرا آنجها میتوانند با ایجاد
القاهای الکتریکی منجر به اختالل در عملکرد یا حتی از
كارافتادگی قطعات الکتریکی شوند .البته میدانهای
ژئومغناطیسی سیارات یا قمرها بر ذرات پر انرژی (فعال) تأثیر
میگذارند و همچنین میتوانند محیط تابشی خاصی ایجاد
كنند .در حقیقت ،ذرات فعال كه از محیط بین سیارهای به
دست میآیند در این میدان ژئومغناطیسی محبوس میشوند و
بسته به قطبیت آن ها در امتداد خطوط میدان شتاب میگیرند.
بنابراین ،كمربندهای تابشی در اطراف سیارات یا قمرها ایجاد
میشوند .به طور مثال ،كمربندهای تابشی اطراف زمین كه به
كمربندهای ون آلن معروف هستند از شعاع  100تا 65000
كیلومتری اطراف زمین امتداد پیدا میكنند و به طور عمده از
پروتون با انرژی صدها مگا الکترون ولت و الکترون با انرژی
چند مگا الکترون ولت ناشی از باد خورشیدی تشکیل شدهاند
(شکل .)5

لئو 1،

ماهواره بسته به مدار خود (مدار پا یینی زمین یا
مدار میانی یا مئو 2و مدار زمین آهنگ یا ژئو 3در معرض
میزان متفاوتی از جریان و انرژی ذرات پرانرژی موجود در
كمربندهای ون آلن 4مواجه م ی شود .به عنوان مثال ،در
مأموریتهای مدار لئو كه مشخ صه آن قرارگیری فضاپیما ها
در ارتفاع زیر  1000كیلومتر است ،نسبت كمی از ذرات
پرانرژی به ابن مدار ارسال می شود .در حالیکه در مأموریت-
ها ی ژئو و جی پی اس (  GPSو  )GEOسفینه ها تحت
میزان بسیار باالیی از شار ذرات پرانرژی قرار دارند .عالوه
بر آن در مدار ژئو ،جریان بزرگی از ذرات كم انرژی نیز
مشاهده می شود كه با وجود انرژی كم به دلیل حجم باالی
برخورد آن ها بر اجزای خارج ی ماهواره ،تأثیر گذاری قابل
توجهی دارند .باید خاطر نشان كرد ،در مأموری تهای بین
سیاره ای ماهواره ها با محی ط های تابشی متفاوتی مواجه
می شوند .در حقیقت د ر طول مرحله گشتزنی بین سیارات
(به طور مثال در مأموریت جووین ) ،5نه تنها به باد های
خورشیدی متفاوت بلکه با كمربند های تابشی آن سیارات
( مشتری و قمرهای آن) برخورد دارند .همچنین ،در
ماموری ت ها به سمت خورشید فضاپیماها محیط فضایی
دیگری را تجربه می كنند .بدین روش كه كاوشگرها در
معرض شار ب اال از ذرات باد خورشیدی با دمای باال قرار
می گیرند كه به اثرات هم افزایی بالقوه ای در جهت تخریب
قطعات منجر میشود (شکل .)6
یک ی دیگر از اجزای محی ط فضایی كه از علل مهم
تخریب سفینه ها محسوب می شود ،اكسیژن اتمی است .این
اتم ها در طی تجزی ه نوری مولکولهای اكسیژ نِ اتمسفر
توسط تابش الکترومغناط یس ی خورش ید ( با طول موج )(λ
كوتاهتر از  243نانومتر) تولید می شوند كه در حقیقت ناشی
از شکستن پیوندها ی كواالنسی مولکول اكسیژن است .این
اتم ها با دارا بودن یک الکترون فعال بسیار اكتیو بوده و
می توانند از طری ق مکانیسم اكسیداسیون رادیکالی
برهمکنش ایجاد كنند و در نهایت موجب تخریب یا اختالل
در عملکرد شود  .قابل ذكر است كه بیشترین اكسیژن اتمی
در اطراف جو زمین اثبات شده است اما وجود آن در برخی
از محیطهای سیاره ای دیگر مانند مدار مریخ نیز تولید شود
[.]17-18
ج
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شكل ( :)5تصویر كمربند تابشی اطراف زمین [.]3

)1. Low Earth Orbit (LEO
)2. Medium Earth Orbit (MEO
)3. Geostationary Orbit (GEO
4. Van Allen Belts
5. Jovian Missions

(علمی-ترويجی)
81

چسبهای سازههای فضایی ،مبانی ،تولید و تأثیرپذیری از محیط فضا

شكل ( :)6كمربندهای تابشی مدارهای مختلف موثر بر ماهوارهها [.]3

 -7مكانیسم تخريب در فضا

تأثیر پرتوهای فرابنفش :در محیط فضایی ،طیف
الکترومغناطیسی خورشیدی با طول موجهای  10-4تا 104
میکرومتر و یک توزیعی نزدیک به توزیع تابشی از جسم سیاه
وجود دارد .بنابراین ،در طی برهمكنشی از یک فوتون با یک اتم
یا یک مولکول از ماده فوتون میتواند جذب یا با اتالف احتمالی

تأثیر ذرات باردار :انرژی ذرات باردار در محیط فضایی به
طور معمول بین یک الکترن ولت و چندمگا الکترون ولت می
باشد كه اتم ها و مولکولهای مسیر خود را میتواند تحریک یا
یونیزه كند .در شرایط یونیزاسیون ،الکترون ثانویه در طی فعل و
انفعال اولیه بین ذره باردار و ماده آزاد میشود .اگر انرژی كافی
داشته باشد میتواند از محل برهمکنش اولیه خارج شده و در
طول مسیر خود تحریکات و یونیزاسیونهای جدید ایجاد كند
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ذرات باردار (الکترونها ،پروتونها و یونهای سنگین) و
فوتونهای  UVكه انرژی آنها (از یک كیلو ولت تا چندین
مگاولت) برای تحریک و یونیزه كردن مولکولها كافی می باشد
ممکن است برای یونیزه كردن پلیمرها (به غیر از پرتوهای UV
بسیار دور) كافی نباشد .در حقیقت ،یونیزاسیون زمانی اتفاق
میافتد كه میزان انرژی ذرات باردار برای غلبه بر انرژی اتصال
الکترونها در اتمها یا مولکولها كافی باشد و سبب جدایش و
ایجاد یون شود .تحریک زمانی اتفاق میافتد كه انرژی ذره
برای یونیزه كردن مولکولها كافی نباشد ،بنابراین میتواند با
تحریک مولکول و انتقال الکترون از یک حالت پایه به یک
حالت برانگیخته ،حالتهای حدواسط الکترونی (اتمهای
رادیکالی) ایجاد كند .از اینرو ،اثرات پرتوهای فرابنفش ،ذرات
باردار (اجزای محیط فضایی) و اكسیژن اتمی با توجه به میزان
انرژی ،مکانیسم تغییر و تخریب پلیمرها و از جمله چسبها
میتواند متفاوت باشد.

انرژی منتشر شود .پرتوهای فرابنفش ،با طول موجهای كمتر از
 0/4میکرومتر و شار انرژی در حدود  118Wm-2موجب تغییر
و گاهی تخریب مواد میشود كه برای طول موج پرتوهای
فرابنفش دو پدیده را می توان انتظار داشت .برای طول موج بین
 0/2تا  0/4میکرومتر ( (0/2<λ>0/4 μmباید انتظار
برانگیختگی مولکولها را داشت ،از آنجاكه انرژی فوتونهای
ماورابنفش در محدوده  3/1و  6/2الکترون ولت به ترتیب برای
طول موجهای  0/4و  0/2میکرومتر است .این انرژی برای
یونیزه كردن مولکولها كافی نیست و می تواند در حد
برانگیختگی مولکولها از این پرتوها توقع داشت .برای طول
موج كمتر از  0/2میکرومتر ( )λ >0/2μmانرژی فوتونها برای
یونیزه كردن مولکولها كافی می باشد .بنابراین ،منجر به
جدایش یا اتصاالت شبکهای كننده در زنجیره های پلیمری
میشود .این اثرات فتوشیمیایی ممکن است منجر به تغییر رنگ
ماده و از بین رفتن خصوصیات مکانیکی شود.

(علمی-ترويجی)
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[ .]19بنابراین ،ذرات باردار مسئول تغییر شیمیایی مواد محسوب
میشوند (شکل  .)7اگر الکترون ثانویه به اندازه كافی انرژی
نداشته باشد ،میتواند توسط یون مادر دوباره جذب شود و یک
مولکول برانگیخته یا یک رادیکال آزاد ایجاد نماید .یک
رادیکال آزاد میتواند با مواد تركیب شده و مواد آغازگر را
تشکیل دهد یا میتواند در اطراف محل برهمکنشها منجر به
تشکیل محصوالت شیمیایی جدید شود .این امر میتواند از نظر
جنبههای آلودگی بسیار مهم باشد .چراكه مواد خروجی ممکن
است سبب اختالل در روند كاركرد نزدیکترین ابزار (مانند
تلسکوپ) شود .به همین علت ،گازهای خروجی از مواد در
برنامههای فضایی شدیدا كنترل میشوند .در نتیجه ،اگر در نظر
بگیریم كه ماهیت گونههای ایجاد شده فقط به برهمکنش با
الکترونهای ثانویه بستگی دارد .بنابراین ،این ماهیت از تابش
مستقل می باشد .برعکس ،توزیع فضایی گونههای ایجاد شده به
تابش بستگی خواهد داشت .عالوه بر این ،اختالف جرم بین
الکترونها و پروتونها باعث ایجاد قدرت متوقف كننده متفاوت
و عمق نفوذ متفاوت در ماده میشود .در مورد ذرات باردار ،به
طور كلی تخریب تابعی از مقدار واسطههای واكنشی
(مولکولهای برانگیخته ،رادیکالهای آزاد و غیره) و تابعی از
دوز انرژی جذب شده در مواد میباشد.

اكسیژن اتمی :اكسیژن اتمی می تواند با پلیمرها ،كربن
و بسیاری از فلزات واكنش داده و باندهای اكسیژن ی با
اتم های سطحی ای جاد كند .در این راستا ،حذف هیدروژن،
جذب اكسیژن یا اتصال اكسیژن در محل باندهای دوگانه
ممکن است رخ دهد كه با ادامه قرار گرفتن در معرض
اكسیژن اتمی ،در نهایت منجر به محص والت اكسیداسیون
فرار شود .این امر منجر به فرسایش تدری جی ماده
هیدروكربن یا هالوكربن میشود .از میان مواد پلیمری مورد
استفاده در فضاپیماها كه با قرار گرفتن در معرض اكسیژن
اتمی فرسای ش مییابند ،مواد سیلی کون ی یک استثنا م ی
باشند .این خانواده از مواد پلیمری با قرار گرفتن در معرض
اكسیژن اتم ی به راحتی تخریب نمی شوند  .این سری از
خانواده پلیمرها با قرار گرفتن در معرض اكسیژن اتمی و
انجام واكنشهای اكسی داسیون ،سطح آنها اكسید شده و به
الیه سطحی مبتنی بر سیلیس سخت تبدیل میشوند كه در
برابر فرسا یش اكسیژن اتم ی مقاوم هستند  .اثرات ATOX
می توانن د روی مواد فضایی مهم باشن د و بنابراین شناختن
آن ها مهم می باشد .اما از آنجا كه چسب ها در معرض
مستقیم اكسیژن اتمی نیستند ،احتمال تأثیر گذاری این
عامل محیط فضایی بر آنها بسیار كم است.
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شكل ( :)7توزیع یون ها و مولکولهای برانگیخته در مسیر حركت الکترون سریع [.]19

 -8اثرات محیط بر خواص گوناگون چسبها
شرایط فضا مجموعهای از محدودیتها را بر فناوریهای
سامانههای فضایی تحمیل میكند .در فاصله دور از الیههای
عایق اتمسفر اطراف زمین در محیط خال ،دما میتواند به منفی

 200درجه فارنهایت در مکانهای سایه (بدور از نور خورشید) و
تا مثبت  200درجه فارنهایت در هنگام مواجهه با خورشید برسد.
بنابراین ،یکی از این مالحظات كه در ابتدا ممکن است با
اهمیت به نظر نرسد اما در صورت عدم توجه كافی میتواند
منجر به نتایج فاجعهآمیز شود ،اتصال چسبی و استحکام

(علمی-ترويجی)

چسبهای بین قطعات است .اصوالً در مهندسی مواد هوافضا،
چسبهای پلیمری با مقاومت در برابر درجه حرارتی باال و با
درجه خوبی از انعطافپذیری در دماهای بسیار پایین (كه اكثر
مواد در آن دما سفت و شکننده میشوند) انتخاب میشوند .اما
به هر حال تمام پلیمرها به دلیل عدم وجود گازهای جوی در
فضا كه مانعی در مسیر مواجه امواج الکترومغناطیسی و ذرات
است ،مستعد تاثیر پذیری از تشعشعات موجود در فضا هستند.
تشعشعات میتواند باعث تغییراتی در خواص االستیکی
چسبها ،مشابه خواص ناشی از پیری شوند [ .]20مقایسهای
بین پلیمرهای مختلف با میزان درصد تاثیرپذیری از تشعشات
فضایی در شکل  8آورده شده است.

شكل ( :)8مقایسه میزان مقاومت تابشی مواد پلیمری مختلف در محیط
فضا [.]20

مطالعهای به بررسی اثر دوزهای متفاوت تابشی بر استحکام
چسبندگی تک لبه چسبهای پایه اپوكسی پرداخته است [.]21
)1. Single Lap Shear (SLS

هدف از این بررسی ایجاد یک مدل تخریب اتصاالت چسب
اپوكسی تحت تابش محیط فضا بود .برای این كار ابتدا دوز
تابش یک مدار مشخص برای  20سال تعیین می شود و نمونه
چسب در معرض منبع  60Coقرار میگیرد .یک قانون تخریب
خطی برای مدول االستیک و با استفاده از نسبت پواسون و
همچنین برای مدول برشی برازش شده و سپس یک طرح
محاسباتی نیز برای توزیع تنش استحکام اتصال تک لبه
) ،(SLSارائه میشود .با تركیب این طرح محاسباتی و مدل
تخریب ،استحکام كاهش یافته برای ضخامتهای چسب تعیین
میشود .نتایج نشان میدهد كه كاهش استحکام چسبندگی با
ضخامت چسب افزایش مییابد و ضخامت خط اتصال چسب
تأثیر زیادی بر رفتار مکانیکی اتصال دارد .در شکل  9سفتی
اتصال متاثر از دوز تابش تا  10 MGyبرای ضخامت پیوند از
حدود  0/1تا  1میلی متر نشان داده شده است .قابل ذكر است
كاهش سفتی با افزایش ضخامت پیوند به دلیل رفتار غیرخطی
افزایش مییابد گرچه گاهی رفتار مواد االستیک خطی فرض
میشود .میزان كاهش سفتی برای دوز تابشی  10 MGyو
ضخامت چسب  0/2میلی متر ،حدود  3/2درصد بوده و برای
همان دوز تابشی ولی ضخامت پیوند  1میلی متر ،سفتی حدود
 13/8درصد كاهش یافته است .در همه نمونهها نسبت سفتی
چسب به نسبت سفتی اولیه بدون تابش مقایسه میشود.

شكل ( :)9تغییرات استحکام چسب اپوكسی تحت محدوده دوزهای تابشی
و بر حسب ضخامتهای مختلف [.]21

تغییرات خواص مكانیكی :با توجه به اهمیت خواص
مکانیکی چسبهای فضایی ،مدول یانگ  ،Eمقاومت تسلیم ،σy
مقاومت كرنش شکست كششی  ،σrاستحکام تسلیم  erاز برخی
از چسب ها در جدول  1نشان داده شده است .همانطوركه در
جدول قابل مشاهده است مدول چسب ها از محدوده  4تا  5گیگا
پاسکال برای چسب های استحکام باال چون چسب بر پایه
اپوكسی و پلی آروماتیک تا محدوده  0/2گیگا پاسکال برای
چسب های انعطاف پذیر با قابلیت كاربرد در ساختارهای منعطف
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تغییرات میزان چسبندگی :خواص چسبندگی (استحکام
برشی) 1یکی از پارامترهای حساس به تشعشع است .بررسی
ریزساختاری چسبها نشان میدهد كه بطور متداول چسبندگی
سطحی در اتصاالت قوی است و مکانیسم شکست در چسبها
تركیبی از شکستگی رزین و جداشدگی از سطحی میباشد .اما
در حضور تشعشات فضایی میزان و سرعت این مکانیسم ها به
شدت افزایش مییابد كه منجر به كاهش قابلتوجه در
استحکام شکست میشود .البته قابل ذكر است گاهی در
دوزهای تابش كم (كمتر از  ،)MGy 5چسبها افزایش
استحکام چسبندگی را نشان میدهند .درحالیكه در دوز تابش
شدید بریدگی زنجیرههای پلیمری شروع به غالب شدن میكند.
به طور كلی ،فرآیند بریدگی زنجیرهای با كاهش چگالی اتصال
عرضی و تشکیل محصوالت مولکولی همراه میشود كه كاهش
استحکام را به همراه دارد.
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از جنس پلی یورتان ها می تواند باشد .استحکام شکست برای
چسب های قوی تر تا حد  60مگاپاسکال هم دیده شده است.
كرنش شکست به شدت به وجود عیوب مانند حفره ها و ریز
ترک ها بستگی دارد .در كشش ،هنگامی كه یک ترک در كنار
یک فضای خالی ایجاد می شود ،نمونه اغلب در آنجا به دلیل
تمركز تنش باال سریع دچار شکست می شود .بنابراین ،باید در
هنگام تهیه چسب بسیار كنترل شده باشد .همچنین ،در مورد
مقادیر كرنش شکست در كشش و برش برای چسب های قوی
عموماً دارای محدودی در حدود  1یا  2درصد كشش هستند اما
برای چسب های منعطف كرنش های شکست تا  ٪300را
میتوان به دست آورد [.]22

مطالعه نشان داده است كه تابش ذرات پروتون با انرژی
 200keVبا دبی  1015 p+/cm2و تابش ذرات الکترونی با
انرژی  400كیلوولت با دبی  1015 e/cm2سبب متراكم شدن
شبکه (افزایش اتصاالت شبکهای كننده) می شود كه همین امر
منجر به افزایش دمای انتقال شیشهای ،افزایش استحکام
كششی و افزایش مدول میشود .نکته قابل توجه این است كه
با وجودی كه پروتونها كمتر از الکترونها نفوذ میكنند ،اثرات
تابش مشابه روی خصوصیات بالک مواد قابل تشخیص است و
گاهی این تغییرات ( شکنندگی زنجیره ها به علت تابش) به
صورت ماكرومولکولی (ترک) قابل مشاهده است .در دوزهای
باالتر تابش ،رقابت بین ایجاد اتصاالت عرضی و شکاف
زنجیرهها به سود مورد دوم بوده ،در نتیجه تخریب پلیمر بیشتر
اتفاق میافتد (شکل  .)10در نتیجه كاهش دانسیته اتصاالت
عرضی و استحکام كششی از یک طرف و ایجاد ترکهای
سطحی در نتیجه كاهش طول زنجیرههای اصلی از طرف دیگر
پدیدار میشود [.]23-24

با توجه به اهمیت خواص مکانیکی ،تغییر در خصوصیات
مکانیکی چسبهای پلیمری نیز بسیار پر اهمیت می باشد .پرتو
فرابنفش و ذرات پر انرژی هردو میتوانند موجب تخریب
پلیمرها شوند .در اصل اثرات اولیه تخریب به صورت ،تغییر
شکل ،شکنندگی و تغییر رنگ مشاهده میشود كه بر
یکپارچگی مکانیکی و تعادل گرمایی مواد تأثیر میگذارد .این
اثرات با اندازهگیری تغییرات استحکام برشی ،استحکام كششی
و آزمون پیل و خستگی تعیین میشوند .اصالح خصوصیات
مکانیکی نتیجه رقابت بین جدایش و ایجاد اتصاالت عرضی در
زنجیرههای ماكرومولکولهاست .گسستگی و نرمشدگی
زنجیرههای پلیمری ،منجر به كاهش االستیک و استحکام و
افزایش طول آن ها میشود .از جهت دیگر ،تشکیل اتصاالت
عرضی جدید در زنجیره ماكرومولکولی منجر به ایجاد پلیمر دو
یا سه بعدی میشود كه این امر افزایش استحکام را در پی دارد
اما از میزان انعطافپذیری نمونهها كاسته میشود در نتیجه
پلیمر شکنندهتر میشود [.]23-24

شكل ( :)10میزان تغییرات استحکام كششی متیل سلیکون بر حسب
میزان تابش [.]23

جدول ( :)1خالصه تحقیقات بررسی شده در این پژوهش.
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با وجودی كه چسبها در اصل در اجزای داخلی سازه های
فضایی مورد استفاده قرار میگیرند و كمتر در معرض مستقیم با
محیط فضایی هستند .با این حال مبنای انتخاب
فرموالسیونهای آن ها ،پایداری خواص مکانیکی در برابر اشعه
های تابشی است .با همه تالشهایی كه در این راستا انجام می
شود ،میکرو ترکهای ایجاد شده ناشی از تخریب تشعشعی
نسبت به تخریب چرخه حرارتی كه فضاپیماها در آن قرار دارند
بیشتر است .مطالعات نشان داده است كه سینتیک تخریب
تشعشعات از نوع درجه دوم می باشد .در شکل  11تأثیر چرخه
حرارتی و شبیهسازی الیه ژئو روی دو نوع چسب بر پایه
اپوكسی نمایش داده شده است .نرمشدگی چسبها در دمای
باال كه منجر به تغییر شکل در ساختار مواد میشود و ایجاد
میکرو ترکها وابسته به ضریب انبساط حرارتی بین ماتریس و

(علمی-ترويجی)

الیاف ،ناشی از قرار گرفتن در دماهای پایین قابل پیش بینی
است كه همزمان به دلیل تخریب تشعشعی افزایش مییابند.
قابل بیان است بسته به نوع و خواص چسب میزان تغییرات
متفاوت خواهد بود [.]25
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كنترل اپتیکالی ماهواره باشد این مسئله بسیار حساس و بحرانی
خواهد بود .این تغییرات همواره سر منشاء در بالک پلیمرها دارد.
شکل  ،13مقایسه بین دو چسب فضایی با كد ( 3 M92بر پایه
سیلیکون) و ( P224بر پایه آكریلیک) تحت تابش تركیبی ذرات
باردار و پرتو فرابنفش را نشان میدهد كه تخریب بیشتری برای
چسبهای سیلیکونی به دلیل تفاوت در خواص جذبی امواج
مشاهده میشود [.]27

شكل ( :)12تصویری از سه نوع چسب متفاوت بعد از قرار گیری در برابر تابش
 )a ،UVاالستول  )b ،690االستول  695و  )cدو كرونینگ .]26[ 500-93

شكل ( :)13بررسی میزان جذب امواج خورشیدی با شبیه سازی  8ساله
محیط فضایی بر دونوع چسب سیلیکونی و آكریالتی [.]27

شكل ( :)11اثری از چرخه حرارتی (باال) و چرخه حرارتی همراه با شبیه
سازی الیه ژئو (پایین) روی دو چسب بر پایه اپوكسی [.]25
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تغییرات خواص نوری :اثر ماكروسکوپی تخریب پلیمرها،
تغییر رنگ ماده است كه ناشی از واكنشهای شیمیایی در
مولکولهای آلی (شکست پیوند یا اتصاالت عرضی) می باشد.
بطور مشخص تابش ماورا بنفش در تیرگی چسبها و پوشش-
های نوری تأثیرگذار است .فیشر [ ]26در تحقیقات خود تأثیر
تابش پرتو فرابنفش بر چندین نوع چسب سیلیکونی با كاربرد
اتصال سلولهای خورشیدی به پنل ها را نشان داده است كه
ناشی از اتصاالت عرضی در ساختار چسبهاست (شکل .)12
همچنین ،ذرات باردار نیز بسته به انرژی ذرات ،ممکن است
منجر به تغییر رنگ چسبها و ایجاد دیگر اثرات در بالک ماده
شوند .قابل بیان است گاهی افزایش جذب تنها یک نوار
خورشیدی توسط چسبهای پلیمری تغییرات بسیاری را در
خواص آن ها به همراه دارد كه اگر چسب به منظور اهداف

تغییرات خواص الكتريكی :تغییرات هدایت الکتریکی
ناشی از تابش و اثر متقابل ذرات باردار محیط فضایی با مواد
بسیار پیچیده می باشد .تجمع بارها در سطح ماده ممکن است
تخلیه الکتریکی و نشرهای الکترومغناطیسی را به همراه داشته
باشد كه موجب تغییر در خواص الکتریکی چسبها شود و در
نهایت بر عملکرد مطلوب تجهیزات الکترونیکی تأثیر گذارد .با
وجودی كه چسبهای پایه اپوكسی به طور كلی تغییرات خاصی
با توجه به محیط تابش ندارند اما مقادیر زیاد پرتوی تابش بر
هدایت بالک اپوكسیها نیز تأثیر خواهد گذاشت .مطالعات نشان
داده است كه در چسبهای اسکاچ ولد  ،DP490پس از تابش
الکترونی  400كیلوالکترون ولتی كاهش رسانایی بالک از 10-14
به  2×10-15 (Ωm)-1میرسد .در حقیقت ،چنین میزانی از دوز
تابش انرژی ،كهولت فیزیکی -شیمیایی را القا میكند كه تمایل
به برهمکنش یونی و در نتیجه تأثیرگذاری بر میزان هدایت
الکتریکی را دارد .چسبهای سیلیکونی نیز در شرایط مشابه
تابشی ( 400كیلو الکترون ولت) كاهش هدایت الکتریکی را
نشان میدهند [.]28

(علمی-ترويجی)
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رفتار چسب ها بطور كلی عالوه بر بالک ،تحت تأثیر وجود
مواد پركننده معدنی در فرموالسیون نیز می باشد كه حضور این
سری از مواد ،افزایش تخریب در شرایط جوی فضا را به همراه
دارد (شکل  .)14مکانیسم پیشنهادی تغییرات در ماتریس
چسب سیلیکونی و در حدفاصل بین ماتریس و پركنندهها از نوع
مکانیسم شبکهای شدن بیان شده است .افزایش تراكم
پیوندهای  SiO3بعد از تابش در شبکه پلیمری منجر به افزایش
مقاومت الکتریکی چسبها میشود .قابل بیان است ،چسبهای
حاوی پركنندههای معدنی در اثر تابش دارای پیوندهای متقاطع
 SiO4در حدفاصل بین پركننده  -ماتریس میشوند كه این
پیوندها برای انتقال بار ممانعت بزرگتری ایجاد میكنند،
بنابراین افزایش مقاومت الکتریکی به نسبت نمونههای پایه را
به همراه دارند [.]28

شكل ( :)14میزان تغییرات ناشی از تابش در گذر زمان با استفاده از منحنی
آرنیوس (گرافها با عالمتهای پر حاوی پركننده معدنی میباشند) [.]28
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تغییرات خروج اجزای فرار :اجزای فرار و گاهی اوقات
اجزای كوچک مولکول با قابلیت تراكم پذیری در محیط فضایی
(تحت خال) ممکن است به آلودگیهای سطوح ماهوارهها تبدیل
شوند .تابش میتواند بر برونزدایی این دسته از مواد تأثیر بگذارد،
زیرا كه تخریب پلیمر ناشی از تابش منجر به تولید گاز میشود.
بازده گاز خروجی ،یکی از شاخصهای مناسب برای مقاومت
چسب در برابر تابش اشعههاست كه میتواند به تعیین مکانیسم
تخریب كمک كند .تابش پرتوهای فرابنفش و پروتونها ممکن
است میزان خروج مواد چسبنده را افزایش دهند .همچنین،
آزادسازی گونههای آالینده در صورت گسستگی زنجیر مشکل
دیگری است كه این منابع آلودهكننده میتوانند بر عملکرد
فضاپیما تأثیر بگذارند و در مطالعات آلودگی مورد توجه قرار
میگیرند .نکته مورد توجه دیگر این است كه گاهی نرخ تولید
بسیار باال گونههای فرار ایجاد شده در طول تابش و عدم داشتن
زمان كافی برای خروج از چسب دیده میشود كه ممکن است
منجر به مشاهده پدیدههای غیر منتظره ناشی از محدودیتهای

داخلی تولید شده توسط تجمع گاز شود .در شکل  ،15نمونهای از
تخریب چسب آكریلیکی پس از قرار گرفتن در معرض تابش
ذرات با شار زیاد نشان داده شده است .مشاهده حباب در زیر نوار،
پدیده خروج گاز را اثبات میكند [.]29

شكل ( :)15ایجاد حباب روی فیلم های اكریلیکی نماینده خروج حباب
قبل از تابش (چپ تصویر) [.]29

 -9نتیجهگیری
از چسبها بهطور گسترده در صنعت هوافضا برای پیوند فلز به
فلز ،فلز به كامپوزیت و كامپوزیت به كامپوزیت استفاده میشود.
در این راستا ،خواص چسبها اهمیت پیدا میكند بهطوریكه
باید تحمل بار ،تنش و لرزشهای ناگهانی ،همزمان با دارا بودن
خواص الکتریکی و حرارتی به ویژه بسته به محل كاربری را
داشته باشند .از دیگر مؤلفههای مهم پایداری چسب در شرایط
جوی فضاست .در جو به دلیل حضور اكسیژنهای اتمی
پرانرژی ،تشعشعات الکترومغناطیسی پراكنده شده از خورشید و
ذرات پرانرژی الکترون و فوتونهای انرژی ،چسبها همواره در
معرض خطر تخریب می باشند .در این راستا ،چندین خانواده
شیمیایی چسب ازجمله اپوكسی ،یورتان ،سیلیکون و آكریالت
در برنامههای فضایی مورد استفاده قرار می گیرند .بیشترین
استفاده از اپوكسیها برای خواص مکانیکی آنها ،سیلیکونها
برای پایداری باال در محیط حرارتی ،آكریلیکها به دلیل
انعطافپذیری و پلی یورتانها بهعنوان عایق می باشد .در
صنعت هوا فضا خصوصیات مختلفی نظیر خواص نوری ،حرارتی
و الکتریکی در كنار استحکام باال و حداقل جرم چسبها بسیار
اهمیت دارد .برای دستیابی به بهترین عملکرد ،انواع حالتهای
چسبهای سازههای فضایی و روشهای تولید و اعمال آن ها
مورد توجه است .قابل بیان است با توجه به موقعیت مکانی
اتصاالت در سازههای فضایی و بسته به ماموریت فضاپیما
چسبها در مواجه با محیط های فضایی مختلف (دارای ذرات
باردار UV ،یا اكسیژن اتمی) قرار میگیرند كه به منظور ارزیابی
خواص چسب و طراحی صحیح قطعات ماهواره توجه به همه
این نکات مهم میباشد .در این راستا ،شناخت و درک رفتار
چسبها در محیط فضایی و مطالعه پدیدههای فیزیکوشیمیایی
موثر بر آنها ضروری است.
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