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چكيده
يکي از چالشهاي مهم مهندسي که در سامانههاي پرواز سرعت باال وجود دارد ،گرمايش آئروديناميک است .به همين دليل در اين
سامانهها از سيستم حفاظت حرارتي استفاده ميشود .يکي از اجزاي اصلي اين سيستمها ،عايقهاي فداشونده است .در پژوهش حاضر
تحليل نظري و تجربي عايق آزبست فنوليک به صورت يکبعدي انجام شده است .رزينهاي فنوليک با بيشترين بازده تخريب حرارتي
بطور وسيعي در عايقهاي فداشونده زغال گذار استفاده ميشوند .وقتي يک عايق فداشونده با شار حرارتي مواجه ميشود سطح آن گرم
شده و پس از آن با شروع تخريب ،گازهاي توليدشده و خروجي از زغال ،عمل خنکسازي را انجام ميدهند .معادالت حاکم بر اين پديده
با استفاده از روش اختالف محدود گسستهسازي و به صورت ضمني و گذرا حل شدهاند .براي مقداردهي خواص ترموفيزيکي از گرافهاي
اسمي و براي مقداردهي ثوابت پيروليز از واکنشهاي ترموشيمي استفاده شده است .صحتسنجي حل عددي با استفاده از آزمون
اکسياستيلن انجام شده است .با گذشت زمان اختالف بين نتايج آزمون و حل عددي افزايش مييابد که دليل آن ميتواند مدل يکبعدي
و جمعشدن کاذب انرژي دو بعد مدلنشده در بعد مدلشده باشد .با اين حال نتايج حل عددي و آزمون تجربي همخواني خوبي دارند و
ميانگين قدر مطلق خطا  %7/54است.
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 -1مقدمه
عايقهاي حرارتي موضوع جذاب و مهمي براي مهندسين و
محققين براي توسعه فناوريهاي مرتبط با انتقال حرارت
محسوب ميشود .يکي از چالشهاي مهم مهندسي که در
پروازهاي فضايي سرعت باال وجود دارد ،گرمايش آئروديناميک
است .ماشينهاي پرندهاي که با سرعتهاي باال در جو زمين
حرکت ميکنند ،به دليل اصطکاک سطحشان با هوا به شدت
گرم ميشوند و بايد تمهيداتي انديشيده شود تا آسيب نبينند .به
همين دليل در سامانههاي بازگشتپذير به زمين 1ازسيستمهاي
حفاظت حرارتي 2استفاده ميشود .وظيفهي اين سيستمها ،حفظ
دماي بخشهاي خاصي از يک سيستم در يک محدودهي قابل
قبول است ،تا حين فرايندهايي مثل گرمايش آئروديناميک به
اجزاي سيستم آسيبي نرسد .در اين ميان يکي از مهمترين
سازوکارهاي دخيل در رفتار عايقهاي بهکار رفته در يک سيستم
حفاظت حرارتي ،فداشوندگي 3است .تحليل و طراحي يک
سيستم حفاظت حرارتي مبتني بر عايق فداشونده ،مستلزم حل
معادلهي حاکم بر انتقال حرارت در عايق فداشونده است .در
معادله گفته شده  ،ضرايبي وارد ميشوند که ابتدا بايد مدلهايي
مناسب براي اين ضرايب انتخاب شود تا جواب حل معادله قابل
اطمينان باشد.
مطالعاتي در زمينهي مدلسازي عايقهاي فداشونده انجام
شده است .گودمن [ ]1و آلتمن [ ]2براي حل باالنس انرژي از
روش انتگرالي استفاده کردهاند .زين [ ]3براي حل گذراي
يکبعدي از روش  θ-momentumاستفاده کرده است .چانگ و
همکاران [ ]4مقايسهاي بين نتايج حاصل از روشθ-
 momentumو اختالف محدود انجام دادهاند .بلکول [ ]5با
استفاده از روش حجم محدود و با استفاده از اندازه شبکهي
متغير ،معادالت يکبعدي فداشوندگي را حل کرده است .پاتس
[ ]6از روش شبهپايا 4و انتگرالي براي حل معادلهي انرژي
استفاده کرده است .فن [ ]7فداشوندگي سيليکا فنوليک 5را در
حالت شبهپايا و در جريان آشفته 6بررسي کرده است .والبر []8
نيز مسئلهي فداشوندگي را با شار متغير و خواص حرارتي ثابت
حل کرده است .در پژوهش حاضر حل يکبعدي فداشوندگي با
استفاده از روش اختالف محدود انجام شده است .خواص حرارتي،
به صورت متغير با دما درنظر گرفته شده است .براي مدلسازي
مرز پسرونده از روش شبکهسازي مجدد استفاده شده است.
براي سنجش صحت حل عددي از آزمون اکسياستيلن( 7مطابق
با استاندارد  )ASTM-E-285-80استفاده شده است [.]9

 -2تحليل نظري
 -1-2تحليل نظري فداشوندگي

وقتي کامپوزيتهاي فداشونده ،در معرض شاار حرارتاي بااال
قرار بگيرند ،ابتدا سطح آنها گرم ميشود و واکنش تخريب شاروع
ميشود و در نهايت زغال متخلخل ايجااد مايشاود .زغاال عاايق
حرارتي است و در اثر عبور گازهااي خروجاي (ناشاي از تخرياب
حرارتي) از حفرههايش ،تا حدودي خنک ميشود .اين فرايناد در
شکل ( )1نشان داده شده است [.]10

شكل ( :)1شماتيك فرايند پيروليز []11

سازوکارهاي جذب و اتالف گرما درکامپوزيتهاي فداشونده
شامل موارد ذيل هستند []12؛
 .1نفوذ حرارت به اليههاي زيرين و ذخيره آن متناسب با
ظرفيت حرارتي ماده
 .2تشکيل فازهاي مختلف و متغير در کامپوزيت
 .3جذب حرارت توسط گازهاي تشکيل شده در اليههاي زيرين
 .4ايجاد فاز مذاب و انتقال حرارت جابجايي در اين فاز
 .5خروج گازهاي تشکيل شده از سطح و پسراندن اليه مرزي
حرارتي از سطح
 .6تابش در سطح
 .7واکنشهاي شيميايي گرماگير و گرمازا
 .8فرسايش مکانيکي جرم از سطح
 -2-2معادالت حاكم و شرايط مرزي

معادله حاکم بر انتقال حرارت در عايق فداشونده به همراه
شرط مرزي آن به شرح زير است:
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شرايط مرزي نيز به صورت زير نوشته ميشوند؛
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که در اين رابطه * Tدماي پيروليز T* ،نصف بازه دمايي که در
آن پيروليز اتفاق ميافتد و  maxحداکثر گاززايي است .جدول
( )1مقدار اين سه پارامتر را براي کامپوزيت آزبست ا فنوليک
نشان ميدهد.
جدول ( :)1پارامترهاي * T* ، Tو  maxبراي كامپوزيت آزبست
ـ فنوليك []13
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شرط اوليه نيز به صورت دماي يکنواخت تعريف ميگردد؛

T ( x,0)  T0

()4

در رابطهي فوق شرط مرزي ( )B.C.1( 1رابطه  )2روي مرز
پسرونده يعني مرزي که در معرض جريان گاز داغ قراردارد ،و
شرط مرزي ( )B.C.2( 2رابطه  )3روي سطح داخل ()x=0
تعريف ميشود.

معادلهي ( ) 1شامل ضرايبي است که براي حل اين معادله
بايد معلوم باشند .اين ضرايب شامل ضريب هدايت حرارتي عايق
( ،)ظرفيت گرمايي ويژه گاز ( ،)Cpgگرماي پيروليز،)HP( 8
حاصلضرب دانسيته در گرماي ويژهي عايق ( ،)cنرخ جرمي
جريان گاز ( ،)Gتغييرات دانسيته با دما ( )dρ/dTو سرعت
پسروي سطح ( )vهستند Ie .و  Iwنيز به ترتيب آنتالپي گاز در
دماي گاز داغ و دماي ديواره هستند و  αضريب نفوذ حرارتي
است S(t) .مختصات سطح پسرونده و  qreacگرماي واکنش
شعلهي اکسياستيلن است ،که با فرض اين که در آن اکسيژن
وجود ندارد ،مقدار آن صفر در نظر گرفته ميشود .ضريب هدايت
و حاصلضرب دانسيته در ظرفيت گرمايي ويژه که توابعي از دما
هستند ،از گرافهاي اسمي 9که از حل معکوس بهدست ميآيند،
مورد استفاده قرار ميگيرند [.]13
سه ضريب مهم ديگر يعني نرخ جرمي جريان گاز (،)G
تغييرات دانسيته با دما ( )dρ/dTو سرعت پسروي سطح (،)v
با استفاده از مدلهاي تجربي يا نيمهتجربي محاسبه ميشوند.
الزم به ذکر است که در ارتباط با اين ضرايب ،پارامتر مهم ديگري
به نام ضريب گاززايي ( )تعريف ميشود که بيانگر کسري از
ماده جامد اوليه است که ميتواند در دماي مشخص به فاز گازي
تبديل شود.
ضريب گاززايي با دقت خوبي از تقريب زير بهدست ميآيد
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نرخ جرمي گازهاي خروجي ناشي پيروليز از رابطه زير قابل
محاسبه است:
x dρ
G 
dx  ρ0 Γv
 dT
کامپوزيت و  vنرخ پسروي

()6

 -3-2مقداردهي پارامترها
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در اين رابطه  0دانسيته اوليه
سطح است که با استفاده از دادههاي تجربي در شار
 8000 kW/m2تقريبا برابر با 0.155 mm/secاست.
مشتق دانسيته  dρ/dTکه در رابطهي ( )1آمده است نيز بايد
در دماي نقطه مورد نظر محاسبه شود .اين کار با استفاده از
تقريب زير که با واقعيت همخواني خوبي دارد ،انجام مي شود
[:]13
()7

2
 

 
 



*   T  T
1  
*
  ΔT


dρ
3
 ρ0
dT
* 4 ΔT

ظرفيت گرمايي ويژة گازهاي ناشي از سوختن اکسيژن و
استيلن ،در دماي ديواره  2000 Kبرابر با  0.91 kJ/kg.Kو در
دماي اليه مرزي 3400 Kبرابر  0.95 kJ/kg.Kفرض ميشود .شار
ورودي شعلهي اکسياستيلن با استفاده از رابطهي ( )8بهدست
ميآيد:
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که  Teدماي گاز داغ و  qcwو  qhwبه ترتيب شار ديوارهي
سرد و شار ديوارهي گرم هستند .ضريب دمش ( )نيز از رابطهي
زير حساب ميشود [:]13
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که در آن  b=0.55است .همچنين براي سطح صاف ضريب
 aبرابر با  0.8است .در اين رابطه  Meجرم مولکولي گاز داغ و
 Mgجرم مولکولي گاز دميده شده است .نرخ جرمي بيبعد
گاز  Gرا نيز ميتوان به صورت زير نوشت:
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بدين ترتيب ترکيب درصد گازهاي خروجي از سطح به صورت
جدول ( )3در ميآيد ،در نتيجه جرم مولکولي گازهاي خروجي ()Mg
برابر با  24.24242 kg/molميشود.
Δ
C8 H 6O4  4CO  2C2 H 2  H 2
جدول ( :)3تركيب درصد گازهاي خروجي از سطح
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ضرايب و پارامترهايي که بايد براي اتمسفر اکسياستيلن
محاسبه شوند ،عبارتند از :ظرفيت گرمايي ويژهي گاز داغ (،)cpe
جرم مولکولي گاز داغ ( ،)Meجرم مولکولي گاز دميده شده
( )Mgو ظرفيت گرمايي ويژهي گاز دميده شده ( .)cpgاز اين
چهار پارامتر ،موارد اول و دوم مربوط به اتمسفر و موارد سوم و
چهارم مربوط به رزين بهکاررفته در کامپوزيت است.
اتمسفر آزمون اکسي استيلن که ناشي از سوختن گاز استيلن
با اکسيژن است ،بر اساس واکنش زير است:
Δ
C2 H 2  3 O2  2CO  H 2O
2

()11

بنابراين اتمسفر آزمايش ،شامل مونوکسيدکربن و بخار آب به
نسبت مولي  2:1است .با در اختيار داشتن ظرفيت گرمايي و
جرم مولکولي  COو  H2Oدر فشار  1 atmو دماي  3400 Kبه
آساني ميتوان ظرفيت گرمايي و جرم مولکولي اتمسفر را حساب
کرد .بر اساس اين محاسبات ،جرم مولکولي گاز داغ برابر با
 24.67 kg/kmolو ظرفيت حرارتي آن برابر با kJ/kg.K
 0.962276بهدست ميآيد.
جدول ( ) 2ترکيب درصد گازهاي حاصل از پيروليز رزين
فنوليک را در دماي  700Cنشان ميدهد .اين نتايج از
کروماتوگرافي 10گازي بهدست آمدهاست ،اين آزمون با استفاده از
دستگاه ) Agilent 6890 (GC) 5973hp (Massو پيرواليزر CSD
 20000در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران انجام شده است.
جدول ( :)2تركيب درصد گازهاي حاصل از پيروليز
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ظرفيت گرمايي اين مخلوط برابر با  3.1 kJ/kg.Kاست.
ترکيب  C8H6O2با عبور از اليههاي زغال که دمايي باالتر از
 700Cدارند ،تجزيه ميشود:
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 -3حل عددي
 -1-3كليات
با توجه به اينکه در مورد پژوهش حاضر خواص ترموفيزيکي
متغير با دما هستند ،برنامهي رايانهاي الزم براي حل معادالت،
بايد قابليت دريافت خواص حرارتي متغير با دما را داشته باشد.
شار تابشي به علت داشتن عبارت شامل توان چهاارم دماا
معادله ي شرط مرزي را غيرخطي ميکند .براي خطايساازي،
همانطور که از رابطهي ( )13مشاهده مايشاود ،در هار گاام
زماني از ياک حلقاهي تکارار ،درون حلقاهي اصالي اساتفاده
ماايشااود و دماااي سااطح بااا اسااتفاده از رابطااهي  15اصااالح
ميشود.
) εσT 4  εσ(T 3itr  1  Titr

()13

 Titrدما در تکرار فعلي و  Titr  1دما در تکرار قبل از آن
است.
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شكل ( :)2شارهاي ورودي و خروجي از سطح عايق

شارهايي که با سطح عايق در تراکنش هستند همانطور
که در شکل ( )2نشان دادهشدهاند عبارتند از؛

شار ديوارهي گرم (ورودي)
شار تابشي (خروجي)
شار دمشي (خروجي)
شار هدايتي (خروجي)
شار ذخيرهشده
از مسائل چالشبرانگيز در پژوهش حاضر اينست که با
افزايش پسروي در طول زمان ،مرز مواجه با شار به گرههاي
تعريفشده در حل عددي ميرسد .راهکاري که براي برخورد
با اين پديده انديشيده شده است ،حذف گره از سطح است .به
اين منظور در ابتداي هر گام زماني ميزان پسروي کل تعيين
ميشود .اگر مرز جلورونده به گره برسد ،گرهي موردنظر حذف
و دماهاي گام زماني قبل به گونهاي در گرههاي جديد
بازنشيني ميشوند که دماي سطح در انتهاي حل در گام
قبلي ،به سطح جديد در گام زماني فعلي منتقل شود .دماي
ساير نقاط نيز با توجه به موقعيت مکاني بايد به درستي
منتقل شوند تا از لحاظ فيزيکي دماها در مکان درست خود
قرار گيرند.
 -2-3گسستهسازي

از لحاظ زماني شماي حل ضمني است ،يعني به جز دماي
عبارت  ،∂T/∂tتمامي دماها در شرط مرزي و معادلهي حاکم
مربوط به گام زماني جديد هستند.
در معادالت حاکم دو مشتق مکاني وجود دارد .يکي جمله
است ،که به دليل
پيروليز [
ماهيت جابجايي آن ،از تفاضلگيري پسرو براي مشتق مرتبه
اول استفاده ميشود .ترم ديگر که در آن مشتق مکاني داريم،
هدايت است .براي مشتق مرتبهي دوم از تفاضلگيري مرکزي
استفاده شده است ،تا روند نفوذ دما در کل شبکه حالت
يکنواختتري به خود بگيرد.
براي حالتي که شبکهي غيريکنواخت وجود دارد ،بايد براي
سهگره ي نزديک به سطح از فرموالسيون ديگري غير از آنچه تا
بحال براي گرههاي مياني استفاده شده است ،استفاده شود .براي
اينکار بسط تيلور براي گرههاي قبل و بعد نوشته ميشود.
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در رابطهي ( dx )15طول المان خوردهنشده و ' dxطول اولين
المان نزديک به سطح يا خوردهشده است.

 -4معيار تجربي
براي سنجش صحت حل عددي در پژوهش حاضر از نتايج
آزمون اکسياستيلن استفاده شده است .اين آزمون روي
نمونههايي از کامپوزيت آزبست ا فنوليک ( %50الياف) بهعنوان
معيار تجربي مقايسه مدلها تعريف ميشود .رزين فنوليک مورد
استفاده داراي چگالي  1200 kg/m3و درصد جامد  87%است.
براي اينکه بتوان بههنگام آزمون دماي داخل اين نمونهها را
اندازهگيري کرد ،بايد در نقاط معيني از ضخامت قطعه ترموکوپل
نصب کرد .داخل نمونههاي تخت در فواصل  4 ،2و  6ميليمتر از
سطح نمونه ترموکوپل نصب ميشود .منظور از سطح نمونه،
سطحي است که قرار است ،در معرض شعلهي اکسياستيلن قرار
گيرد .براي اين منظور بههنگام اليه گذاري ،بين اليههاي اول و
دوم ،اليههاي دوم و سوم و اليههاي سوم و چهارم ترموکوپل
گذاشته ميشود .ترموکوپلها از نوع Kهستند که قادرند تا
 1300Cرا اندازهگيري نمايند .پس از چيدن اليهها در قالب،
بلوک کامپوزيت زير پرس ،تحت فشار و دما پخت ميشود .اين
آزمون براي ارزيابي رفتار حرارتي و کارايي فداشوندگي عايقهاي
فداشونده بر اساس استاندارد  ASTM-E-285-80انجام شده
است .در جدول ( )4شرايط انجام آزمون اکسياستيلن آمده است.
با استفاده از ايان آزماون مايتاوان گااز داغ باا درجاه حارارت
 3400 Kو شااار حرارتااي  8000 kW/m2ايجاااد کاارد .بااراي
اناادازه گيااري ساارعت پسااروي سااطح ،آزمااون در سااه شااار
حرارتاااي انجاااام مااايگيااارد .باااراي اينکاااه از پايااادار شااادن
فداشااوندگي اطمينااان حاصاال کناايم ،الزم اساات تااا در هاار
شاار حرارتااي تساات باا سااه زمااان تکاارار شاود .بااراي هاار شااار
حرارتااي ،در پايااان هاار تساات مياازان افاات وزن از تفاضاال وزن
نمونااه قباال و بعااد از تساات اناادازه گرفتااه ماايشااود .از تقساايم
ناارخ افاات وزن باار چگااالي اوليااه کامپوزياات و سااطح مقطااع
نمونه ،سرعت خاوردگي در آن شاار حرارتاي باهدسات مايآياد.
در شااکل ( )3شاامايي از تجهياازات اياان آزمااون نشااان داده
شااده اساات .هاامچنااين در شااکل ( )4شاامايي از قرارگيااري
ترموکوپلها و مجموعهي دادهخواني مشاهده ميشود.

شكل ( :)5استقالل از شبكه در زمان  2ثانيه

شكل ( :)3نمايي كلي از اجزاي آزمون شعله اكسي استيلن []9

شكل ( :)4شمايي از قرارگيري ترموكوپلها و مجموعه دادهخواني

 -5نتايج
 -1-5استقالل از شبكه

از آن جايي که حل گذرا است ،براي دو زمان  t=2 secو
 t=8 secنمودارهاي دما بر حسب مکان رسم شدهاند ،تا عالوه
بر اثر شبکه اثر زمان نيز در استقالل از شبکه ديده شود.
شبکههاي انتخابشده داراي  101 ،61 ،21 ،9و  201گره
هستند.

شكل ( :)6استقالل از شبكه در زمان  8ثانيه

از شکلهاي ( )5و ( )6مشاهده ميشود که حل مستقل از
شبکه است .در ادامهي محاسبات از  61گره استفاده ميشود.
 -2-5آزمون فرضيه خواص ثابت براي دماهاي خارج از محدوده
گرافهاي اسمي

از ديگر چالش هاايي کاه پاژوهش حاضار باا آن روبارو باوده
اساات ،اينساات کااه محاادودهي دمااايي کااه بااراي نمودارهاااي
خااواص در اختيااار اساات ،بااين  300تااا  1400کلااوين اساات،

در حاليکه دمااي گارههااي ابتادايي در ثانياههااي ميااني حال
از اين محادوده تجااوز مايکناد .در برناماهي حاضار باراي ايان
محاادودههااا کااه دادهاي بااراي رفتااار خااواص نساابت بااه دمااا
موجااود نيساات ،از خااواص ثاباات اسااتفاده شااده اساات .بااراي
آزمااون صااحت اياان فرضاايه ،بااراي کاارانهاااي باااال و پااايين
محاادودههاااي خااواص يعنااي بااراي چهااار حالاات برنامااه اجاارا
شده است و پروفيال دماا نسابت باه زماان باراي ياک نقطاهي
خاص براي اين چهار حالت مورد مقايسه قرار گرفته است.

شكل ( :)9دماي  2ميليمتري از سطح نسبت به زمان

شكل ( :)7دماي نقطهي  2ميليمتر از سطح نسبت به زمان با
خواص حدي

همانطور که از شکل ( )7مشاهده ميشود ،استفاده از خواص
ثابت براي دماهاي بيش از  1400کلوين ،خطاي زيادي در
محاسبات ايجاد نميکند.

شكل ( :)10دماي  4ميليمتري از سطح نسبت به زمان

 -3-5توزيع دما در عايق

توزيع دما در سطح عايق و مکان قرارگيري ترموکوپلها
يعني 4 ،2 ،و  6ميليمتري از سطح عايق با استفاده از حل
عددي بهدست آمده است و نتايج آن با دادههاي تجربي خوانده
شده از ترموکوپل مقايسه شده است .اين نتايج در شکلهاي ()8
تا ( )11آورده شدهاند.

شكل ( :)11دماي  6ميليمتري از سطح نسبت به زمان

شكل ( :)8دماي سطح نسبت به زمان

از شکلهاي ( )8تا ( )11مشاهده ميشود که دادههاي حل
عددي با دادههاي تجربي مطابقت خوبي دارند و ميانگين
قدرمطلق خطا براي تمام نقاط  7.54%است.
 -6نتيجهگيري
در پژوهش حاضر براي حل عددي از شماي اختالف محدود
استفاده شده است .از آنجايي که اين روش صرفا يک
فرمولبندي رياضي است و لزوما ضامن بقا نيست ،براي صحت
رفتار برنامهي رايانهاي نوشته شده از آزمونهاي متفاوتي استفاده
شده است .نخستين آزمون ،عدم وابستگي حل به شبکه است که
نتايج آن راضيکننده است .آزمون بعدي حذف و اعمال
جايگشتي پديدههاي پيروليز و خوردگي و تطبيق آن با فيزيک
مسئله است .در اين آزمون نيز همخواني کيفي بين فيزيک و
نتايج حل عددي خوب بوده است .اختالفهاي بين حل عددي و
نتايج تجربي را ميتوان حاصل از خطاي ابزار و دادهخواني در
مطالعهي تجربي و همينطور فرضيات و سادهسازيهاي
انجامشده در معادالت حاکم و حل عددي دانست .از جمله
سادهسازيهاي انجامشده درنظرگرفتن خواص ترموفيزيکي به
صورتي يک چندجملهاي درجه سوم (با توجه به گرافهاي
اسمي) است ،همچنين وقتي در پيشروي روند حل سطح
پسرونده به يک گره نزديک ميشود ،طول المان موردنظر بسيار
کوچک ميشود ،بديهي است اين خطا در اثر گسستهسازي و
ماهيت روش عددي به حل وارد ميشود و در واقعيت يا در روش
تحليلي از آنجايي که ميدان به صورت پيوسته ديده ميشود و
اساسا گرهاي وجود ندارد ،چنين خطايي به وجود نميآيد.
در نتايج حل عددي مربوط به دماي سطح (شکل ())8
نوساناتي در دماي سطح مشاهده ميشود .دليل ايجاد اين
نوسانات به آنجا بازميگردد که با باال رفتن دماي سطح ،شار
تابشي خروجي از سطح افزايش مييابد و به تبع آن دماي سطح
کاهش مي يابد و پس از آن با کاهش دماي سطح ،شار تابشي نيز
کاهش مييابد .به طور خالصه ميتوان گفت ،شارهاي عمده
تاثيرگذار بر دماي سطح شار ورودي شعله اکسياستيلن و شار
خروجي تابشي است .از آنجايي که شار خروجي رفتار نوساني از
خود نشان ميدهد ،دماي سطح در حل عددي نيز تا حدودي
انحراف از دادههاي تجربي خواهد داشت که در طول زمان اين
انحرافات کاهش مييابند .دليل ديگري که براي اختالف دماهاي
نتايج نظري و تجربي ميتوان عنوان کرد ،مدلسازي يکبعدي
مسئله است .در واقعيت انرژي ورودي به سيستم در سهبعد
منتشر ميشود ،در حاليکه در حل عددي يکبعدي ،همين
انرژي در يک بعد منتشر ميشود و به همين دليل است که
دماهاي حل عددي مقدار بيشتري نسبت به دماهاي تجربي

دارند .اين اختالف با گذشت زمان و افزايش انرژي ورودي به
سيستم افزايش مييابد.
در پژوهش حاضر تحليل يکبعدي گرمايش در يک عايق
فداشونده انجام شده است که جنس عايق آزبست-فنوليک بوده
است .با تغيير جنس عايق ،واکنشهاي ترموشيمي سطح و
ضرايب معادالت حاکم تغيير ميکنند .همچنين با تغيير محيط
آزمون نيز اين ثوابت و برخي از معادالت تغيير ميکنند.
تحليلهاي دوبعدي و سهبعدي اين عايقها نيز ميتوانند در
بهبود نتايج محاسباتي موثر باشند.
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