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he thermal protection of structures in vehicles, at instantaneous high thermal
shocks, would be more effective and economically feasible among other
thermal protection methods using the passive heat shields especially charring
the ablative composites. The most important limitations reported are lack of compiled
knowledge on designing heat shield with optimal thickness under real conditions and
high surface erosion rate and low mechanical strength of char layer of a composite
created by ablation process. In this paper SiAlON ceramic composites, reinforced
with short carbon fiber, are identified as high performance heat shields for challenging
these limitations. Ablation rate and effective thermal diffusivity at different external
heat fluxes are determined and calculated using oxyacetylene flame test and modeling
of temperature distributions in ablation process for evaluation of thermal protection
performance and effective thermal diffusivity of this composite, as a thermal protection
system. The results of this work have indicated that the carbon fiber reinforced
SiAlON ceramic composite can be considered as a high ablation heat shield. Under
the same condition of ablation test, SiAlON ceramic composites reinforced by carbon
fiber show higher ablation performance relative to other commercial carbon fiber
reinforced composite heat shields. At 8500 and 5000 kWm-2 external heat flux the
ablation rates of this composite are 0.075 and 0.026 mms-1, respectively. Also, at
2500 kWm-2 external heat flux and test duration time of less than 25 s, this composite
displays an adequate thermal shock protection with maximum flexural strength loss
of about 23.4 %.
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چکیده
برای حفاظت از سازهها در شرایط شوکهای گرمایی ناگهانی ،استفاده از عايقهاي گرمایی
غيرفعال ،بهويژه كامپوزيتهاي فداشونده زغالگذار نسبت به سایر روشهای حفاظت گرمایی

واژههای کلیدی
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مؤثرتر و بهصرفهتر است .افزون بر مدوننبودن دانش طراحی عایق گرمایی با ضخامت بهینه در
شرایط واقعی ،مهمترین محدودیتهای گزارش شده درباره این عایقهای فداشونده سرعت نسبت ًا
زیاد خوردگی ناشی از جریان گاز داغ و کمبودن مقاومت مکانیکی زغال تشکیل شده حاصل از

فرایند فداشدن است .در این پژوهش ،کامپوزیت سرامیکی سیالون ( )SiAlONتقویت شده با الیاف

کربن بهعنوان نمونهای از سپرهای گرمایی مقاوم به دمای زیاد با هدف غلبه بر محدودیتهای
مزبور ارائه شده است .ارزیابی کارایی حفاظت گرمایی این سامانه کامپوزیتی با تعیین کمی سرعت

فداشوندگی و نفوذ گرمایی مؤثر در شرایط شارهای گرمایی مختلف اعمال شده به کمک آزمون
شعله اکسیاستيلن و مدلسازي فرايند فداشدن انجام شد .طبق نتايج اين پژوهش ،کامپوزيت مزبور

بهعنوان سپر گرمایی فداشونده دمازیاد و كارآمد پيشنهاد شده است .زیرا نسبت به کامپوزیتهای
مشابه در شرایط یکسان آزمونهای فداشوندگی ،کامپوزیت سرامیکی سیالون تقویت شده با الیاف

کربن کارایی بیشتری نشان میدهد .در شارهای گرمایی  8500و  5000 kW/m2سرعت خوردگي

(فداشوندگي) این كامپوزيت به ترتيب برابر با  0/075و  0/026 mm/sاست .همچنین ،كامپوزيت
مزبور در شار گرمایی  2500 kW/m2و در زمان اعمال شار كمتر از  ،25 sمقاومت در برابر شوك

گرمایی خوبي نشان ميدهد .بهطوری که بيشترين مقدار کاهش استحكام خمشي در اين شرايط
 23/4%است.
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امروزه رشد و پيشرفت نيروگاههاي گرمایی ،نيروگاههاي اتمي ،علوم و
فناوري هوايي و صنايع هوافضا مستلزم يافتن روشهاي جديد
حفاظت گرمایی سازهها در دماهای بسيار زیاد است .بهعنوان مثال،
در زمينه علوم و فناوري هوايي زماني که پرواز با سرعت فراصوت
در ارتفاعات پايين در جو زمين انجام ميشود ،گرمای ايروديناميکي
(تابعي از توان سوم سرعت) زیادی ايجاد ميشود .همچنين ،در
صنايع هوافضا بازگشت موفق سامانههاي پرنده بازگشتکننده به جو
زمين بستگي به حفاظت گرمایی سامانهها ،با کاهش انتقال گرمايش
ايروديناميکي به سازه دارد .بنابراين يکي از چالشهاي موجود،
حفاظت گرمایی سامانههاي مختلف در برابر گرمايش ايروديناميکي
است .بهعنوان مثال ،زماني که فضاپيمایی به جو زمين باز ميگردد،
دماي سطح آن ممكن است به حدود  4000°Cبرسد .همچنين احتراق
سوخت موشک ،دمايي بيش از  3000°Cايجاد ميکند .چنين شرايط
گرمايشي فراتر از تحمل نهايي مواد فلزي مانند فوالد ،مس ،بريليم و
آلياژهاي آنهاست [ .]1حفاظت گرمایی سازهها با كامپوزيتهاي
فداشونده بر پايه کربن ،از انواع روشهاي حفاظت گرمایی مؤثر
در شرايط گرمايشی شديد است .اصول حفاظت گرمایی در اين
سپرها ،تبديل شار گرمایی به شار جرمي با فرايندهاي گرماگيري
مانند تصعيد ،ذوب و واکنشهاي تخريب گرمایی است که بخش
عمدهاي از گرماي ورودي را به محيط باز ميگرداند و منجر به
خوردگي سطح كامپوزيت میشود [ .]2،3بيشتر مواد فداشونده که
بهعنوان سپرهاي گرمایی استفاده ميشوند ،کامپوزيتهايي هستند که
در آنها از رزينهاي آلي بهعنوان زمينه اوليه استفاده ميشود .زماني
که اين مواد گرما داده ميشوند ،رزين پيروليز شده و محصوالت
گازيشکل (بيشتر هيدروکربنها) توليد میکنند .اين محصوالت پس
از نفوذ از توده جامد به سمت اليه مرزي حرکت ميکنند .همچنين،
پيروليز رزين منجر به توليد زغال ميشود.
از محدوديتهاي اين مواد فداشونده ،ضعيفبودن ساختار زغال
ايجاد شده است که منجر به پسروي سريعتر سطح ميشود .به عبارت
ديگر با کاهش ضخامت ،زمان عملکرد عايق کاهش مييابد .براي رفع
اين مشکل ،پژوهشگران از پرکنندههای مختلفی مانند نانوسیلیکاتهای
الیهای [ ،]4-7الیاف شیشه ،سیلیسیم اکسید و زیرکونیم اکسید []8،9
در تهیه کامپوزیت استفاده کردند .وجود پرکننده با ابعاد کوچکتر از
( 100 nmحداقل در يک بعد) موجب بروز خواص قابل توجهي در
نانوکامپوزيتها در مقايسه با کامپوزيتهاي معمولي ميشود [.]4،10
کامپوزيتهاي بر پايه تقويتکنندگي الياف کربن و ماتریس
کربن به واسطه خواص عالي مانند استحکام زیاد در دماهاي زیاد،

رسانندگی گرمایی زیاد ،ضريب انبساط گرمایی کم و مقاومت در
برابر شوک گرمایی توجه بسياري را به خود جلب کردهاند .با وجود
این ،مقاومت ضعيف مواد مزبور در برابر اکسايش (در دماي بیش
از  )500°Cکاربرد آنها را در دماي زیاد محدود ميسازد [ .]11از
روشهاي افزايش مقاومت به اکسايش ،جايگزيني ماتریس کربن با
سراميکهاست که منجر به توليد کامپوزيتهاي مقاوم به دماهاي
بسيار زیاد ( )UHTCميشود .بهطور کلي ،ويژگيهاي الزم براي اين
کامپوزيتها ،قابليت تحمل دماهاي زیاد در محدوده  1100 -2200°Cو
استحکام زیاد در محدوده دمايي مزبور ،چقرمگي زیاد ،وزن سبک و
پايداري در شرايط کاربري است .در شکل  1استحکام ويژه (استحکام
تقسيم بر چگالي) مواد کامپوزيتي بر حسب دما رسم شده است .همانطور
که در اين شکل دیده میشود ،هدفدستیابی به استحکام ويژه زیاد در
دماهاي زیاد است که با افزايش استحکام و کاهش چگالي بهدست ميآيد.
کامپوزيتهاي پايه فلزي (مانند ابرآلياژها ،تيتانيم يا کامپوزيتهايي
که داراي ماتریس فلزی هستند) اگرچه استحکام ويژه زیادی
دارند ،اما با افزايش دما تا  ،1100°Cاستحکام آنها بهشدت کاهش
مييابد .بنابراين ،کامپوزيتهاي پايهسراميکي بر پايه تقويتکنندگي
الياف کربن و ماتریس سيليکون و کامپوزيتهاي پيشرفته (C/C )ACC
انتخاب مناسبي براي رسيدن به اين هدف هستند [.]12،13
از میان مواد سیلیکونی ،سیلیکون نیترید و سرامیکهای اکسیدی -
نیتریدی در  50سال گذشته به دلیل خواص عالی مانند استحکام
زیاد ،مقاومت سایشی مطلوب ،دمای تخریب زیاد ،مقاومت در برابر
اکسایش ،مقاومت به شوک گرمایی ،ضریب سایش کم و مقاومت در
محیطهای خورنده در کاربردهای مهندسی دما زیاد بسیار مورد توجه
قرار گرفتهاند .در اوایل سال  Uyama ،1970و  Jackبهطور مجزا
و

شکل  -1استحکام ويژه مواد کامپوزيتي در برابر دما [.]13
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گزارش کردند که  Al+3میتواند وارد شبکه بلوری سیلیکون نیترید و
جایگزین  Si+4شود .اگر در این شرایط N-3 ،با  O+2جایگزین شود،
ساختار بلوری بدون تغییر باقی میماند .این ماده جدید SiAlON
نامیده شد .طبق واکنش ( ،)1ساختار جامد بلوری  β-SiAlONاز
ساختار فاز بتای سیلیکون نیترید قابلدستیابی است [:]14-16

)y − s(t
)L  − s(t

				
()3

=ζ

در اين معادله s )t( ،موقعيت مكاني سطح فداشونده و  Loضخامت
اوليه است .سطح پسرونده ناحيه تخريب گرمایی ( s2 )tبا توجه به
مقدار گازهاي خروجي و تغيير چگالي نمونه در خالل فرايند فداشدن
محاسبه ميشود .بنابراين s )t( ،با در نظرگرفتن بازده زغالگذاري ()Ф
محاسبه ميشود:
و

و

و

()1

(2 − z/3)b −Si 3 N 4 + (z/3) AlN + (z/3)Al 2 O 3 → b − Si 6−z Al z O z N 8−z

هدف از پژوهش حاضر ،معرفي سامانه جديد کامپوزيت فداشونده
بر پايه سراميك  β-SiAlONتقويت شده با الياف كربن بهعنوان
سپر گرمایی کارآمد در شرايط گرمايشي شديد است .افزون بر
این ،عملکرد سامانه مزبور با بررسی اثر شارهای گرمایی مختلف
در شرایط آزمایشگاهی بر رفتار گرمایی ،شوکپذیری و فداشوندگی
ارزیابی شده است.
مدلسازي فرايند فداشدن

مدلسازی فرایند فداشدن برای بررسی پارامترهای مؤثر و پيشبيني
تغييرات دما در ضخامت و تعیین ضخامت مورد نیاز عایق در شرایط
شارهاي گرمایی مختلف انجام ميشود .فداشدن ،فرايندي گذراست و
تخـريب گرمایی از سطح به سمت تـوده در حـركت است .بنابراين،
عايق فداشونده به سه ناحيه دست نخورده ،تخريب گرمایی و زغال تقسيم
ميشود .فرضيات زیر را ميتوان در فرايند فداشدن درنظر گرفت [:]4
 جريان گاز داغ فقط در جهت عمود بر سطح يعني جهت  yوجود دارد. گازهاي خروجي از توده در تعادل گرمایی با زغال هستند. از جریان مذاب در مقایسه با گازهای ناشی از تخریب گرماییصرفنظر ميشود.
 سطح حجم كنترل نسبت به تغييرات ارتفاع ثابت فرض ميشود.با درنظرگرفتن فرضيات مزبور ،معادله موازنه جرم و انرژي حاكم بر
فرايند فداشدن به شکل معادله ( )2نوشته ميشود [:]4،17
		
()2

∂h g
∂r
∂T ∂  ∂T 
K
 + m •g
=
+ ∆H p
∂t ∂y  ∂y 
∂y
∂t

				
()4
			
()5

dt

m g
∆r

τ

∫ = ) s 2 (t
0

) s( t ) = s 2 ( t ) + Φ ( L 0 − s 2 ( t

نتایج معادله ارائه شده برای مدلسازی فرایند فداشدن بهشدت متأثر
از پارامترهای سینتیک تخریب گرمایی و تغييرات خواص گرمايي -
فيزيكي است .این پارامترها به تنهایی نميتوانند سازوکار فداشدن
را توجیه کنند ،بنابراین برای تعیین سازوکار فرایند فداشدن و تخمین
ضریب نفوذ گرمایی مؤثر سپرهای گرمایی فداشونده ،تعاریف زیر
در معادله حاکم بر فرایند فداشدن ،وارد شده و معادله به روش حل
معکوس تحلیل ميشود:
∂
∂
d
= + vs
∂y
dt ∂t
K = constant
dr dr dT
=
.
dt dT dt

				
()6

با ترکیب معادلههای ( )2و ( )6داریم:
()7

•
dr  ∂T 
dr  ∂T
∂ 2T


+  C p g m g + v s  rC p + ∆ H p
=K 2
 rC p + ∆H p


dT  ∂ t 
d T  ∂ y
∂y



بنابراین ،ميتوان ضرایب جدید زیر را تعریف کرد:
dr
dT

rC p

Ψ (T) = rC p + ∆H p
•

در اين معادله  m •g ،ρ ،Cp ،Kو  ΔHpبه ترتيب چگالي ،ظرفيت
گرمایی ويژه ،رسانندگی گرمایی ،مقدار گازها و گرماي ناشي
از تخريب گرمایی هستند .با حل اين معادله ،توزيع دما در
ضخامت عايق فداشونده در زمانهاي مشخص بهدست ميآيد و
پيشبيني ضخامت مناسب در شار گرمایی مدنظر امکانپذیر میشود.
براي حل اين معادله ،بايد پسروي سطح با تبديل زير حذف شود:
154

			
()8

) Η (T, v s ) = C p g m g + v s Ψ (T
K
)= a eff (T
) Ψ (T
) Η (T, v s ). s( t
= Bi
K

حال معادله ( )7به شکل معادله ( )9بازنویسی میشود:
				
()9
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این معادله شکل تغییر یافته معادله ( )2است .هدف از بازنویسی
مزبور این است که با داشتن دو توزیع دمای تجربی (دماي سطح و
توزيع دما در فاصله  3 mmاز سطح نمونه در شار گرمایی ديواره سرد
مشخص) بتوان ضریب نفوذ گرمای مؤثر را بهدست آورده و سازوکار
فداشدن را معین کرد.

آزمون میکروسکوپی الکترونی

برای شکلشناسی و بررسی فازي نمونهها ،تصاویر میکروسکوپ
الکترونی ( )SEMاز نمونهها تهیه شد .این آزمون با استفاده از
میکروسکوپ  Can Scan FEساخت هلند انجام شد.

تجربی
مواد

رزین فنولی نوواالک ( )IP-502نوع مقاوم گرمایی محصول شرکت
رزیتان بهعنوان حامل پلیمری استفاده شد .الیاف کوتاه کربن ()T700
محصول شرکت  Toriekaژاپن با طول حدود  40 mmبهعنوان
تقویتکننده استفاده شد .نانوپودر  β-SiAlONتهیه شده توسط گروه
پژوهشی بهرامیان و همکاران [ ]18بهعنوان ماتریس سرامیکی در
ساخت کامپوزیت سیالون تقویت شده با الیاف کربن بهکار گرفته شد.
دستگاهها و روشها
تهیه نمونهها

برای تهیه مخلوط اولیه 20 g ،پودر نوواالک و  40 gحالل  -2پروپانول
در دمای محیط بهمدت  1 hمخلوط شد .سپس 40 g ،پودر سیالون به
آن اضافه و بهمدت  1 hدیگر مخلوط شد .در این شرایط ،پودر نوواالک
در حالل  -2پروپانول حل و پودر سیالون بهطور همگن در مخلوط
یکنواخت شد .برای تهیه خمیر پیشمحصول 40 g ،الیاف کوتاه کربن
به مخلوط مرحله قبل اضافه شده و تادستیابی به مخلوط یکنواخت با
دست همزده شد .سپس ،این مخلوط در دمای  80°Cبهمدت 30 min
خشک شد .درنهایت ،خمیر تهیه شده در قالب و زیر پرس در
دمای  80°Cبهمدت  1 hو در  160°Cبهمدت  2 hپخت شد .برای

			

جلوگیری از چسبندگی قطعه با قالب ،تمام سطوح قالب که با قطعه
در تماس است ،با موم سیلیکونی پوشش داده شد .برای پیرولیز
کامپوزیت ،نمونهها در دمای  900°Cبهمدت  1 hو  1600°Cبهمدت
 2 hدر محیط نیتروژن عملآوری گرمایی شدند.

			
(الف)

اندازهگيري ضریب رسانندگی گرمایی

ضریب رسانندگی گرمایی در امتداد ضخامت نمونه براساس مقایسه
با ماده مرجع با ضریب رسانندگی گرمایی مشخص در حالت پایدار و
مطابق با استاندارد  ASTM E 1225-87اندازهگيري شد .براي اين
آزمون نمونههايي با قطر  30 mmو ضخامت  4 mmتهيه شدند.
اندازهگيري ظرفیت گرمایی ویژه

ظرفیت گرمایی ویژه با استفاده از گرماسنجی پویشی تفاضلی ()DSC
مطابق استاندارد  ASTM E 1265بهکمک گرماسنج مدل Polymer
 Laboratories 625اندازهگيري شد.
آزمون شعله اکسیاستیلن

آزمون شعله اکسیاستیلن برای ارزیابی رفتار گرمایی و کارایی فداشوندگی
عایقهای فداشونده بر اساس استاندارد  ASTM E 285-80انجام شد.
سامانه آزمون شعله اكسياستيلن دانشگاه تربيت مدرس ،قابليت
اندازهگيري شار گرمایی را از  2000 kW/m2تا  10000 kW/m2با
شارسنج مدل  TG1000-1Thermogageساخت شركت Sequoior
انگلستان دارد .همچنين در اين سامانه ،دمای سطح نمونه حین آزمون

					
(ب)

(ج)

شکل  -2اندازهگيري پسروي سطح( :الف) پیش( ،ب) حین و (ج) پس از آزمون شعله اکسیاستیلن.
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با پيرومتر دوطيفي  Digital bi-colourساخت شركت  Raytekآلمان
با قابليت اندازهگيري دماي سطح از  600°Cتا  ،3000°Cمعین شد.
براساس استاندارد  ،ASTM E 285-80با انتخاب مقادير استوكيومتري
اكسيژن و استيلن براي ايجاد شعله ،دماي گاز به حدود 3400 K
میرسد (فشار اكسيژن و استيلن معادل  1 atmو نسبت جريان
اكسيژن به استيلن معادل  1/2است).
برای اندازهگيري مقدار پسروي سطح يا سرعت فداشدن در

شرایط آزمون شعله اکسیاستیلن ،نمونههای آزمون به شکل استوانه
به قطر  1 cmو ارتفاع  2/5 cmتهیه شده و مطابق شکل  2مورد آزمون
قرار گرفتند .سرعت فداشدن بر حسب  mm/sاز نسبت تغيير جرم
نمونه به چگالي در سطح مقطع آن در زمان آزمون محاسبه شد .در
اين آزمون ،براي اندازهگيري توزيع دما در ضخامت نمونه ،ترموكوپل
نيكل  -كروم نوع  Kدر فاصله  3 cmاز سطح در نمونه قرار داده شد
(ترموكوپل در سوراخي به قطر  1 mmدر نمونه تثبيت شد).
آزمون استحكام خمشي و شوك گرمایی
آزمون استحكام خمشي سهنقطهاي براساس استاندارد ASTM D 7264

			

(الف)

			

(ب)

انجام شد .نمونههاي آزمون در اين استاندارد داراي ضخامت ،4 mm
عرض  13 mmو طول  20%بیشتر از پایههای بست آزمون خمش
سهنقطهای هستند (نسبت طول به ضخامت از  16تا  32میتواند
متغیر باشد) .در این پژوهش ،با توجه به محدودیت بست آزمون،
طول نمونه معادل  70 mmانتخاب شد .آزمون شوك گرمایی روي
نمونههاي استحكام خمشي و با استفاده از شعله اكسياستيلن به شرح
زیر انجام شد:
مركز نمونهها در معرض شعله اكسي استيلن با شار گرمایی ،2500 kW/m2
بهمدت  20 ،15 ،10 ،5و  25 sقرار گرفت .سپس ،نمونهها بالفاصله
در آب سرد بهمدت  60 sقرار گرفتند و كام ً
ال خنك شدند .مقدار
كاهش استحكام خمشي نمونههاي مزبور بهعنوان شاخصي از
شوكپذيري گرمایی مطالعه و ارزيابي شد .شكل  3نمايي از اعمال
شار گرمایی روي مركز نمونهها ( -3الف) و آزمون خمش سهنقطهاي
( -3ب) را نشان ميدهد.

نتایج و بحث

شكل  -3نمايي از اعمال شار گرمایی روي( :الف) مركز نمونهها و
(ب) آزمون خمش سهنقطهاي.
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در جدول  1خواص گرمايي  -فيزيكي كامپوزيت  β-SiAlONتقويت
شده با الياف كربن تهيه شده در اين پژوهش براي مطالعه و بررسي
خواص گرمایی و فداشوندگی آمده است .در شكل  4تغيیرات
سرعت فداشدن با شار گرمایی در مدت زمانهاي مختلف آزمون
شعله نشان داده شده است .همانطور كه ديده ميشود ،با افزايش شار
گرمایی سرعت فداشدن افزايش مييابد .در شارهاي گرمایی زیاد،
با افزايش مدت زمان آزمون نيز سرعت فداشدن افزايش مييابد.
درحالی که انتظار میرود ،سرعت فداشدن مستقل از زمان باشد،
ولی در ارزیابیهای تجربی ،با افزایش زمان اعمال شار گرمایی،
خوردگی مکانیکی سطح زغال ناشی از برخورد گاز داغ به سطح
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جدول  -1خواص گرمايي  -فيزيكي كامپوزيت  β-SiAlONتقويت
شده با الياف كربن.
روش آزمون

مقدار

خواص
چگالي ()kg/m3

ASTM D-4018

تخلخل ()%

ASTM D-4018

1680
23
0/19
541
954
0/082

ضريب رسانندگی گرمایی () W/mK
ظرفيت گرمایی ويژه در

ASTM E-1225-87

)J/kgK( 300 K

ASTM D-1269

در )J/kgK( 800 K

ASTM D-1269

سرعت خوردگي گرمایی ،فداشدن ،در شار

ASTM E-285-80

ظرفيت گرمایی ويژه

گرمایی )mm/s( 8500 kW/m2

دماي تعادلي سطح نمونه در شار گرمایی

ASTM E-285-80

)K( 8500 kW/m2

2360

افزایش مییابد [ .]5معموالً این پدیده در مدلسازیهای نظری کمتر
درنظر گرفته میشود.
2
با توجه به شکل  ،4در شار گرمایی  8500و  5000 kW/mو زمان s
 20آزمون ،سرعت خوردگي (فداشوندگي) كامپوزيت مدنظر به ترتيب
برابر با  0/075و  0/026 mm/sاست .این در حالی است که سرعت
فداشوندگی در شار گرمایی  8500 kW/m2برای کامپوزیت آزبست -
فنولی [  ،]5کربن  -فنولی و کربن  -فنولی  -کائولینیت [  ]19به ترتیب
معادل  0/93 ،0/17و  0/084 mm/sاست.
در جدول  2دماي سطح نمونه كامپوزيتي در شارهاي گرمایی
مختلف آمده است .اين دادهها در اندازهگيريهاي مستقيم طی آزمون
شعله اكسياستيلن با استفاده از شارسنج گرمایی و پيرومتر بهدست
آمده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،با افزايش شار گرمایی (در

شكل  -4مقدار خوردگي گرمایی (فداشدن) كامپوزيت
تقويتشده با الياف كربن در آزمون شعله اكسياستيلن.

β-SiAlON

جدول  -2تغييرات دماي سطح با شار گرمایی.
شار گرمایی ()kW/m2

دمای سطح نمونه ()K

2500
5500
8500
10000

1380
1750
2360
2420

نسبت استوكيومتري اكسيژن به استيلن  )1/2دماي سطح تا حدود
 2400 Kافزايش مييابد.
در شكل  5نمونه كامپوزيت  β-SiAlONتقويتشده با الياف كربن
پس از آزمون شعله اكسياستيلن در شار گرمایی  8500 kW/m2و
مدت زمان  30و  80 sنشان داده شده است.
در شكل  6توزيع دما در ضخامت نمونه به فاصله  3 mmاز سطح
اعمال شعله رسم شده است .دادههاي اين منحنيها طی آزمون شعله،
با ترموكوپل نوع  Kنصب شده در نمونه بهدست آمده است .طبق
قانون فوریه ،گرادیان دما ( )ΔTبا شار گرمایی خارجی( )Qرابطه
مستقیم دارد [ .]5بنابراین بديهي است ،با افزايش شار گرمایی خارجی
روی سطح نمونه سرعت افزايش دما در عمق  3 mmافزايش مييابد.
با استفاده از اين منحنيها و دمای روي سطح نمونه در شارهاي
گرمایی مختلف (جدول  )2بهعنوان شرط مرزي ،معادله ( )۹ب ه روش
معكوس حل شده است .بهطوري كه با داشتن دو توزيع دما در
ضخامت نمونه ،شار گرمایی ديواره سرد و شرط اوليه دماي محيط،
نفوذ گرمای مؤثر محاسبه شده است.
نتايج اين تحليل ،يعني تغييرات نفوذ گرمای مؤثر نمونهها در
شارهاي گرمایی مختلف در شكل  7نشان داده شده است .در اين
نمودارها در شار گرمایی  8500 kW/m2نفوذ گرما بالفاصله افزايش
مييابد .در شار گرمایی  ،2500 kW/m2نفوذ گرما ابتدا ثابت میماند و
سپس بهآرامي افزايش مييابد .در مدل ارائه شده در این پژوهش ،تمام

شكل  -5نمونه كامپوزيت  β-SiAlONتقويتشده با الياف كربن در
آزمون شعله اكسياستيلن و فداشدن.
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شكل  -6توزيع دما در ضخامت كامپوزيت  β-SiAlONتقويتشده
با الياف كربن به فاصله  3 mmاز سطح اعمال شعله.

شكل  -7تغييرات نفوذ گرمای مؤثر كامپوزيت  β-SiAlONتقويت
شده با الياف كربن.

			

							
(الف)

(ب)

			

							
(ج)

(د)

شكل  -8تصاوير  SEMسطح بااليي ،مقطع با فاصله( :الف)  3 mmاز سطح( ،ب)  5 mmاز سطح نمونه و (ج) و (د) پس از آزمون شعله اكسياستيلن.
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فرایندها و خواص مؤثر بر رفتار فداشوندگی در معادالت ( )۸و ()۹
تعریف شدهاند .با افزایش شار گرمایی خارجی روی سطح عایق،
سرعت گازهای ناشی از تخریب گرمایی و سرعت فداشدن (s)t
هر دو افزایش مییابد .افزایش مقدار گازهای ناشی از تخریب،
خنکسازی تراوشی را به همراه دارد ،ولی افزایش سرعت فداشدن
باعث افزایش گرادیان دما در عمق عایق میشود .بهطور کلی برایند
اثر افزایش شار گرمایی خارجی روی سطح عایق ،افزایش گرادیان
دما در عمق عایق است.
در شكل  8تصاویر  SEMسطح بااليي ،مقطع با فاصله  3و 5 mm
از سطح نمونه و پس از آزمون شعله اكسياستيلن در شار گرمایی
 8500 kW/m2نشان داده شده است .اين تصاوير نشان ميدهد ،فاز
مذاب ماتریس سراميكي طی آزمون شعله تا فاصله  3 mmاز سطح
تشكيل ميشود .همچنين ،ايجاد تخلخل روي سطح نمونه را در
شارهاي زیاد تأييد ميكند.
شكل  9نتايج تجربی تغييرات ظرفيت گرمایی ويژه كامپوزيت
ت شده با الياف كربن را با دما نشان ميدهد .در اين نمودار
 β-SiAlONتقوي 
مقدار ظرفيت گرمایی ويژه از  540 J/kgKدر  300 Kبه 954 J/kgK
در  820 Kتغيير ميكند.
کاهش استحكام خمشي نمونههاي كامپوزيت  β-SiAlONتقويت
شده با الياف كربن در آزمون خمش سهنقطهاي پس از اعمال شعله
اكسياستيلن با شار گرمایی  2500 kW/m2در مركز نمونهها در
زمانهاي متفاوت در شكل  10نشان داده شده است .مقدار کاهش
استحكام در اين آزمون بهعنوان شاخصي از شوكپذيري گرمایی
ارزيابي ميشود .براي اين كامپوزيت ،استحكام خمشي سهنقطهاي در
دماي محیط و  5و  10 sاز زمان آزمون شعله حدود  55 MPaاست.
ولي با افزايش زمان اعمال شعله ،استحكام خمشي تا حدود 43 MPa
كاهش مییابد .براي نمونه با  25 sزمان اعمال شعله ،استحكام
و

شكل  -9تغييرات ظرفيت گرمایی ويژه كامپوزيت
تقويتشده با الياف كربن با دما.

β-SiAlON

شكل -10کاهش استحكام خمشي نمونههاي كامپوزيت
تقويت شده با الياف كربن در آزمون خمش سهنقطهاي پس از اعمال
شعله اكسياستيلن.
β-SiAlON

خمشي كامپوزيت معادل  43/2 MPaاست كه نسبت به مقدار اوليه
 23/4%كاهش نشان ميدهد .براساس استاندارد ASTM C1525
شوکپذیری این نوع کامپوزیتها بر اساس کاهش استحکام خمشی
پس از اعمال شار گرمایی یا شرایط گرمایی سخت تعریف میشود.
بر این اساس کامپوزیتی که تحت تأثیر شار گرمایی خارجی ،کمتر از
 30%کاهش استحکام خمشی پیدا کند ،در شرایط مزبور شوکپذیر
تعریف میشوند .بنابراین ،شوکپذیری كامپوزيت  β-SiAlONتقويت
شده با الياف كربن تا زمان  25 sدر شار گرمایی 2500 kW/m2
مطلوب ارزیابی میشود.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،كارايي حفاظت گرمایی كامپوزيت
تقويتشده با الياف كربن مطالعه و بررسي شد .طبق نتايج پژوهش
حاضر ،این كامپوزيت بهعنوان سپر گرمایی نوين کارآمد در شرايط
شار گرمایی زیاد پيشنهاد ميشود .با توجه به نتايج آزمونهاي
انجام شده ،در شار گرمایی  8500و  5000 kW/m2سرعت خوردگي
(فداشوندگي) كامپوزيت مدنظر به ترتيب برابر با  0/075و 0/026 mm/s
است .این در حالی است که سرعت فداشوندگی در شار گرمایی
 8500 kW/m2برای کامپوزیت آزبست  -فنولی ،کربن  -فنولی و کربن -
فنولی  -کائولینیت به ترتیب معادل  /093 ،0/17و  0/084 mm/sاست.
در شار گرمایی  2500 kW/m2و در زمان اعمال شار كمتر از ،25 s
كامپوزيت مدنظر مقاومت در برابر شوك گرمایی خوبي نشان ميدهد.
بيشترين مقدار کاهش استحكام خمشي در اين شرايط  23/4%است.
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