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 خالصه

ّؼتین،ّذف اكلی هغبلؼِ حبضش همبیؼِ ػولکشد دس ایي تحمیك ثِ سٍؽ ػذدی،ثِ دًجبل کن کشدى حشاست هٌتمل ؿذُ ثِ هخضى حبٍی ػیبل کشایَطًیک 

ی حشاستی ػیؼتن ّبی ػبیك ثٌذی هختلف اػت.ثشای ایي هٌظَس اص تکٌیک ػبیك خال ٍ ایدبد یک پَػتِ ػشد کشایَصًیکی حَل هخضى اكلی اػتفبدُ ه

كل اص لَاًیي فَسیِ كحت ػٌدی ؿذُ اػت.دس کٌین.دس اثتذا ؿبسّبی حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ یک هخضى ثذٍى ػبیك هذل ػبصی ؿذُ اػت ٍ ثب ًتبیح حب

 ایي ػبیك خال ثشای ضخبهت ّبی هختلف ٍ فـبسّبی خال هختلف هذل ػبصی ؿذُ اػت. اداهِ یک ػبیك خال دٍس هخضى اكلی هذل ػبصی ؿذُ اػت.

ًتبیح ًـبى هی دّذ کِ  ذالل سػبًذُ این.دس اًتْب ثب اضبفِ کشدى یک پَػتِ ػشد اکؼیظى ثیي هحیظ خال، اًتمبل حشاست سػیذُ ؿذُ ثِ هخضى سا ثِ ح

ًـبى خَاّین داد  پبساهتشّبی هْن ٍ تبثیش گزاس ثش ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ هخضى اكلی اػت. ضشیت ًـش حشاستی ٍ فـبس خال ٍ ّوچٌیي ضخبهت خال 

ًخَاّذ ؿذ.ّوچٌیي ًـبى خَاّین داد کِ افضایؾ کِ ثشای ثؼضی اص هَاد ثب ضشیت ًـش ثبالتش افضایؾ ضخبهت خال ّویـِ ثبػث کبّؾ اًتمبل حشاست 

دس یذُ ثِ هخضى سا دس پی خَاّذ داؿت. فـبس خال ّش چٌذ اًتمبل حشاست تـؼـغ ثِ هخضى سا افضایؾ هی دّذ ٍلی دس هدوَع کبّؾ اًتمبل حشاست سػ

الحظِ دس ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ هخضى ثَخَد هی اخش ًـبى خَاّین داد کِ اػتفبدُ اص یک پَػتِ ػشد کشایَطًیکی ثیي ػبیك خال یک افت لبثل ه

 .ٍسدآ
 

 .ػبیك پَػتِ ػشد کشایَطًیکی ػبیك خال، هخضى کشایَطًیک، :کلوبت کلیذی

 

 

  مقذمه .1
 

هخضى خال  هخبصى حبٍی ػیبل کشایَطًیک داسای یک هخضى فـبس ّؼتٌذ کِ هؼوَال تَػظ یک هخضى خال احبعِ ؿذُ اػت.

دس ثیـتش کبسثشدّبی كٌؼتی ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست اص  هخضى فـبس ٍ خذاسُ ی ثیشًٍی اػتفبدُ هی ؿَد.ثشای ایدبد خال ثیي 

هخضى خال ثِ هخضى فـبس اص دٍ ػپش حشاستی هیبًی ٍ داخلی ثیي خذاسُ ثیشًٍی هخضى خال ٍ هخضى فـبس اػتفبدُ هی ؿَد.حشاست 

 هبًٌذ ًیتشٍطى کِ داخل ظشف هبیغ ًیتشٍطى اػت خزة ؿَد.خزة ؿذُ تَػظ ػپش حشاستی هیبًی هی تَاًذ تَػظ هبیؼی 

حشاست گشفتِ ؿذُ تَػظ ػپش حشاستی داخلی ًبچبسا تَػظ هبیغ کشایَطًیک خزة هی ؿَد ٍ ایي ثبػث ثِ ٍخَد اهذى یک 

ػبیك  هؼوَل اػت کِ یک الیِ ػیبل دٍ فبصی دس هخضى فـبس خَاّذ ؿذ کِ تحلیل اًتمبل حشاست سا هٌحلش ثِ فشد هی کٌذ.

ثیي ػپش حشاستی هیبًی ٍ خذاسُ ثیشًٍی هخضى خال ٍالغ ؿَد ٍ الیِ ػبیك دیگشی ثیي ػپش حشاستی داخلی ٍ هخضى فـبس اػتفبدُ 
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دس ثؼضی اص  ػیؼتن ػبیك ثٌذی ؿشح دادُ ؿذُ ثِ كَست کلی ثَدُ ٍ دس کبسثشدّبی خبف هوکي اػت خَاة ًذّذ. هی ؿَد.

یك ثٌذی ّب تدضیِ ٍ تحلیل ؿًَذ ٍ ثْتشیي ًَع ػبیك ثب تَخِ ثِ ؿشایظ هَخَد هَسد کبسثشدّبی كٌؼتی الصم اػت اًَاع ػب

ّلیَم ٍ ...( دس همبیؼِ ثب ػبیش  ّیذسٍطى، )هبًٌذ اکؼیضى، ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دهبی خَؽ ػیبالت کشایَطًیک اػتفبدُ لشاس گیشد.

ْب داسای تفبٍت ّبی ثؼیبسی ًؼجت ثِ ػبیش ًآثٌذی ػیبالت ثؼیبس پبییي ثَدُ اص ایي سٍ عشاحی هخبصى ٍ ػیؼتن ّبی ػبیك 

ثشای ًگْذاسی ػیبالت ثب دهبی خَؽ خیلی پبییي ثِ هخبصى خبف داسای ػبیك ثٌذی ّبی خبف ًیبص  هخبصى ًگْذاسی اػت.

 ّشچِ .[1] اػت ٍ دس ایي هَسد ثبیذ دلت ؿَد.ایي هخبصى ثب تَخِ ثِ ؿشایظ دس ػبیضّب ٍ کبسثشدّبی خبف ػبختِ هی ؿَد

حشاست هٌتمل ؿذُ ثِ هخضى فـبس ٍ ػیبل کشایَطًیک کوتش ثبؿذ ًشخ تجخیش ًیض کوتش اػت.هخضًی کِ داسای ایي ٍیظگی ثبؿذ 

حشاست هٌتمل ؿذُ ثِ ػیبل کشایَطًیک ٍ ایدبد ػیبل دٍ فبصی [. 2]هخضًی هغوئي ثشای ًگْذاسی ػیبالت کشایَطًیکی هی ثبؿذ

غ كَست هی گیشد.هؼوَل اػت کِ ثشای کن کشدى اًتمبل حشاست ّذایت ٍ تَػظ ػِ هکبًیضم ّذایت،خبثدبیی ٍ تـؼـ

ٍ ثشای کن کشدى اًتمبل حشاست تـؼـؼی ثْتشیي گضیٌِ اػتفبدُ اص  [3] خبثدبیی اص ػیؼتن ّبی ػبیك ثٌذی ثب خال اػتفبدُ ؿَد

خْت رخیشُ  1898هخبصى دٍ خذاسُ ثِ كَست خال ثشای اٍلیي ثبس تَػظ خیوض دٍئش دس ػبل  [5] ٍ[ 4] ػپشّبی حشاستی اػت

ًکتِ هْن ٍ لبثل تَخِ ایي اػت کِ ٌّگبم تدضیِ ٍ تحلیل ٍ  .[8-6]ػبصی ّیذسٍطى هبیغ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ؿذُ اػت 

کشد چشا کِ هوکي اػت خغب ٍ ایشادّبی هحؼَػی  اًتخبة ًَع ػبیك ثِ ّیچ ػٌَاى ًجبیذ اص اًتمبل حشاست تـؼـؼی كشف ًظش

دس عشاحی ٍ اًتخبة ثْتشیي ػبیك ثَخَد اٍسد.ثٌبثشایي تَكیِ هی ؿَد کِ ٌّگبم ثشسػی ٍ اًتخبة ًَع ػبیك ثٌذی ثِ ّش ػِ 

ّبی چٌذ هکبًیضم اًتمبل حشاست تَخِ ٍیظُ ؿَد. سٍؽ دیگش ثشای کن کشدى اًتمبل حشاست ّذایت ٍ خبثدبیی اػتفبدُ اص ػبیك 

الیِ ای دس ًگْذاؿت اًشطی اػت.دس تحمیمی کِ تَػظ البی هؼشفت ٍ اػوبػیلی كَست گشفتِ ؿذُ ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ 

ثشای یک عشاحی ثْیٌِ ثبیذ خذاکٌٌذُ ّب دس هشص ػشد سا اص هَاد ثب سػبًؾ حشاستی پبییي تش اًتخبة کشد ٍ دس هدبٍست هشص 

اص خولِ کبسّبی ًظشی ٍ تدشثی ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست ّذایت ٍ  [.9] ؾ پیذاکٌذگشم الصم اػت چگبلی الیِ ای افضای

دس ػوذُ ایي تحمیمبت ثشای هذل ػبصی تـؼـغ اص تمشیت ضخبهت  [.10] تبثؾ دس کبسّبی هحممبًی چَى کلش هـبّذُ هی ؿَد

گشفتِ ؿذُ اػت اص تمشیت دٍ  دس یک تحمیك کِ تَػظ هؼشفت ٍ اػوبػیلی كَست [.12-11] ًَسی صیبد اػتفبدُ ؿذُ اػت

ؿبس ثشای ؿجِ ػبصی تبثؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت کِ ثشای توبم هحذٍدُ ّبی ضخبهت ًَسی هؼتجش اػت ٍ خلَكیبت تبثـی 

دس یک کبس تدشثی کِ تَػظ هیلض اًدبم ؿذُ اػت، ثیي دٍ هخضى داخلی ٍ  [.9] دیَاسُ ّبی خبهذ دس اى لحبػ ؿذُ اػت

ال،ثخبس اة ٍ ػبیش گبصّبی ثبلی هبًذُ خبسج ؿذُ اػت.ثشای ایٌکِ یک ًبحیِ خال ثبال ایدبد خبسخی ثِ ٍػیلِ ی یک پوپ خ

ؿَد اثتذا فضبی ثیي دٍ خذاسُ یک ثبس ثب گبص ًیتشٍصى ٍ ثبس دیگش ثب گبص ّلیَم ؿؼتـَ دادُ هی ؿَد ٍ ثؼذ اص ایي ؿؼتـَ 

پبػکبل ٍ ثؼذ اص پش ؿذى ثب هبیغ ًیتشٍطى  10 -4ى پش ؿَد خال هخضى ثب هبیغ ًیتشٍطػولیبت خال ػبصی اًدبم هی ؿَد.لجل اص ایٌکِ 

دس لحظِ ؿشٍع هیضاى  دس لحظِ ؿشٍع پوپ کشدى هیضاى ًـت حشاستی اص ػبیك هحبػجِ ؿذُ اػت. .پبػکبل هی ثبؿذ 10 -5خال 

ِ خال کبهل اًدبم گشفتِ دس حبلت پبیب ک ًـت ثِ دلیل گبصّبی ثیي دٍ خال صیبد اػت ٍ سفتِ سفتِ ًـت حشاستی کبّؾ هی یبثذ.

ّبثشاػتش ػبیك ّبی چٌذ الیِ ای سا  .[13] ٍات ثش هتش هشثغ سػیذُ اػت  227/0ثؼذ اص هذتی ًـت حشاستی ثِ همذاس ثبثت ٍ ثشاثش 

 ثْتشیي ًَع ػبیك ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی هی داًذ چشا کِ ّن دس دػتشع اػت ٍ ّن دس ػیي حبل ػجک هی ثبؿذ

ایي هـکل ثبػث ثبلی هبًذى همذاسی  ،یل فضبی کن ثیي ػبیك ّبی چٌذالیٍِ ّوکبساى ثِ ایي ًکتِ سػیذًذ کِ ثِ دلفشًک  .[14]

ثشسػی سفتبس فـبس هخضى حبٍی ػیبل  [.15] گبص ثیي الیِ ّب هی ؿَد کِ هی تَاًذ اًتمبل حشاست ّذایتی سا تـذیذ کٌذ

.تَصیغ فـبس،تَصیغ اًشطی ٍ  ٍاًگ لی ٍ ّوکبساى اًدبم گشفتِ ؿذُ اػتکشایَطًیک دٍ عشفِ ػبیك دس ٌّگبم تخلیِ تَػظ البی 

تَصیغ دهب دس ػیؼتن هخضى دٍ عشف ػبیك ثذػت اٍسدُ ؿذُ اػت.ثب افضایؾ دهبی هخضى الیِ ػبیك داخلی هی تَاًذ ًمؾ هَثش 

ؼت ٍ اسائِ یک حبلت تشکیجی دس تحمیمبت پیـیي ثذػت اهذُ ػوذُ تحمیمبت هشثَط ثِ یک ًَع ػبیك ّ [.16] تشی داؿتِ ثبؿذ

ػْن   )هثال فـبس ٍ ضخبهت خال، ثِ ػالٍُ دس ػیؼتن ّبی ػبیك ثٌذی ثشسػی ؿذُ ثِ خضئیبت ػبیك ثٌذی کوتش ثِ چـن هیخَسد.



 ( 1331سال  -2شماره  -1جلد ) مجله نخبگان علوم و مهنذسی

 123

دس ّیچ هٌجؼی ّن ثِ ٍضَح اص یک پَػتِ ػشد کشایَطًیکی ثِ ّوشاُ  پشداختِ ًـذُ اػت. تـؼـغ حشاستی ٍ ّذایت حشاستی(

اص ایي سٍ دس ایي تحمیك کبس دیگشاى ثشای یک حبلت تشکیجی ّوشاُ ثب  صى دس همیبع ثضسگ كحجت ًـذُ اػت.خال ثشای هخب

 خضئیبت ٍ تٌَع ؿشایظ تَػؼِ دادُ خَاّذ ؿذ.

 

ضبه سازی روش .    2  
 

نطر حرارتی وارد ضذه به جذاره داخلی مخسن بذون عایق    .1.2  
 

ثشای سػیذى ثِ یک ًتیدِ  ٍ ثِ ٍػیلِ ًشم افضاس اًؼیغ فلَئٌت ثذػت اهذُ اػت.ًتبیح ثذػت اهذُ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػذدی 

اثتذا ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ یک هخضى ثذٍى ػبیك سا ثذػت هی اٍسین  گیشی خبهغ ٍ تبثیش ػبیك کبسی ثش هخضى کشایَطًیک،

کٌین.  ٍ ثب حبلت ثذٍى ػبیك همبیؼِ هیٍ دس اًتْب ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ هخضى کشایَطًیک سا دس حبلت ػبیك هحبػجِ  

 .ًـبى دادُ ؿذُ اػت 1 هـخلبت هخضى دس خذٍل لیتشی ثذٍى ػبیك سا ًـبى هی دّذ. 500یک هخضى  1ؿکل

.هـخلبت هخضى ثذٍى ػبیك1خذٍل  

 Stainless Steel خٌغ

 lit 500 حدن هخضى

 m 0.02 ضخبهت خذاسُ

 m 0.49 ؿؼبع داخلی

 m 0.51 ؿؼبع خبسخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لیتشی کشٍی ثذٍى ػبیك اص خٌغ فَالد صًگ 500هخضى  -1ؿکل

 

تست استقالل از ضبکه برای مخسن بذون عایق.   2.2  

 45593هـبّذُ هی ؿَد کِ ثب افضایؾ تؼذاد ًَد ّب اص . ثشای ثشسػی تؼت اػتمالل اصؿجکِ چٌذیي ؿکل الوبى اهتحبى ؿذُ اػت

ثٌبثشایي ثشای خلَگیشی اص اتالف صهبى ٍ کبّؾ ّضیٌِ ّب تؼذاد  ًتبیح حبكل ًـذُ اػت.تب تغییش هحؼَػی دس  52062تب ثِ 

 حَل ثِ ػٌَاى تحلیل ًْبیی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. 1گشُ 45593
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1
 Node 
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 تؼت اػتمالل اص ؿجکِ ثشای هخضى ثذٍى ػبیك -2خذٍل

 تؼذاد ًَد
ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ خذاسُ 

(داخلی)ّذایت ثش حؼت ٍات  

20188 605593.35 

22380 606682.35 

25136 609737.32 

28345 614012.21 

35341 625152.25 

45593 630264.25 

55023 631101.42 

110046 632121.32  
 

 صحت سنجی نتایج برای مخسن بذون عایق   .3.2 

كحت ػٌدی ثشای دهبی  فَسیِ ثْشُ هی ثشین.ّذایتی ذُ ثِ خذاسُ داخلی اص لبًَى ّبی ثشای كحت ػٌدی ًـش حشاستی ٍاسد ؿ

لبًَى ّذایتی فَسیِ ثشای یک هخضى کشٍی عجك  کلَیي اًدبم ؿذُ اػت. 77کلَیي ٍ دهبی خذاسُ داخلی  293خذاسُ خبسخی 

  ساثغِ   
     

 
 

  
 

 

  
 

 ثب همبیؼِ ثذػت اهذُ اػت. 549220.23wاص ّذایت فَسیِ همذاس ًـش حشاستی ثِ هخضى ثشاثش  اػت، 

 دسكذ اػت کِ همذاس لبثل لجَلی اػت.  11خغب  ،( ثب ایي همذاس3یح هذل ػبصی )خذٍلًتب
 

 يیدسخِ کلَ 77یخذاسُ داخل یدهب یثشا 304اص خٌغ فَالد صًگ ًضى كیهخضى ثذٍى ػب یثِ خذاسُ داخل یًـش حشاست -3خذٍل
 (w)ّذایت  (k) خبسج دهبی خذاسُ

293 630264.2 

303 659439.4 

313 688617.8 

323 717801.8 

333 746976.9  
نتایج.    3  

ثِ هکبًیضم ّذایت حشاستی هی پیذاػت ػوذُ اكلی اًتمبل حشاست ثِ خذاسُ داخلی هخضى هشثَط  3ّوبى عَس کِ اص خذٍل 

پیـٌْبد  ثٌبثشایي دس لذم اٍل ثبیذ یک ػیؼتن ػبیك ثٌذی هٌبػت خْت کبّؾ اًتمبل حشاست اص عشیك هکبًیضم ّذایت .ثبؿذ

ًیض هـخق اػت کِ ثب  3اص خذٍل  دس اداهِ ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست ّذایتی اص ػبیك خال اػتفبدُ خَاّین کشد. دّین.

تَخِ ؿَد کِ ثشای تحلیل اص ؿشایظ دهب ثبثت  افضایؾ دهبی ػغح ثیشًٍی هخضى هیضاى ّذایت حشاستی افضایؾ یبفتِ اػت.

  یشٍى هخضى لحبػ ًـذُ اػت.اػتفبدُ کشدُ این ٍ ًمؾ خبثدبیی دس ث
 

عایق خال برای کاهص انتقال حرارت هذایتی به مخسن.     1.3  

تَخِ  ثِ ٍػیلِ یک پوپ خال هی تَاى گبصّبی هَخَد ثیي دٍ خذاسُ سا هکؾ کشد ٍ یک فضبی خال هٌبػجی سا ثَخَد اٍسد.

ػبیك خال ثِ  ثش کیفیت کلی ػبیك اثشگزاس ثبؿذ. ؿَد کِ دٍ خذاسُ ثب دهبّبی هتفبٍت ّؼتٌذ.دسخِ خال ثَخَد اهذُ هی تَاًذ

 خَثی هی تَاًذ اًتمبل حشاست خبثدبیی ٍ ّذایت سا کِ اص عشیك گبصّبی هَخَد ثیي دٍ خذاسُ اتفبق هی افتذ،کبّؾ دّذ

اص اًدب کِ خال هغلك ثیي دٍ خذاسُ ًوی تَاى ثَخَد اٍسد رسات گبص ثبلی هبًذُ هی تَاًٌذ ًَػی اًتمبل حشاست ّذایتی ثِ  .[17]

ثبص ّن اًتمبل حشاست تَػظ هکبًیضم تـؼـغ اتفبق خَاّذ  دس دهبی کشایَطًیک حتی اگش ػیؼتن خال هَخَد ثبؿذ، .ٍخَد اٍسًذ

تمبل حشاست ثِ ٍػیلِ تـؼـغ ثیي ػغح ّبی دٍ خؼن هتحذالوشکض ثذٍى دخبلت ّیچ هبدُ هیضاى اً .[18] افتبد ٍ چـوگیش اػت

 :( ثذػت هی ایذ1) هذاخلِ کٌٌذُ ای اص ساثغِ
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(1)            (
 

     
)  

    

   
  

  
        

    
    

     

 

ضشیت ًـش ػغح     ،ضشیت ًـش ػغح داخلی   ًشخ اًتمبل حشاست تـؼـؼی هٌتمل ؿذُ ثش حؼت ٍات ،    ،(1دس ساثغِ) 

، دهبی ػغح خبسخی ثش حؼت کلَیي   دهبی ػغح داخلی ،   خبسخی ٍ همذاس اى ثش حؼت خٌغ ٍ دهبی ػغح هتغیش اػت ،

ٍ الَهیٌیَم  304ضشایت ًـش فَالد صًگ ًضى  4خذٍل .    هؼبحت هخضى خبسخی ثش حؼت    هؼبحت هخضى داخلی ٍ    

 .هختلف ًـبى دادُ ؿذُ اػتدس دهبّبی 
 

دس دهبّبی هختلف 304ضشیت ًـش دیَاسُ ّبی الَهیٌیَهی ٍ فَالد صًگ ًضى -4خذٍل  

(کلَیيدهب)  

 هبدُ
300 77 20 4.2 

304فَالد صًگ ًضى  0.17 0.13 0.087 0.078 

 0.018 0.018 0.023 0.05 الَهیٌیَم
 

 

سانتی متر 8عایق با ضخامت  تست استقالل از ضبکه و صحت سنجی نتایج برای.     2.3  

ؿوبتیکی  3دس ؿکل  دس ایٌدب ثِ رکش یک هَسد کفبیت ؿذُ اػت. تؼت اػتمالل اص ؿجکِ ثشای توبهی حبالت اًدبم ؿذُ اػت.

گشُ هَسد  58808ثِ دلیل ػشػت دس ّوگشایی ٍ کبّؾ ّضیٌِ ّب هؾ ثب تؼذاد  اص هخضى ثب ػبیك خال ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

ًیض ًتبیح ؿجِ ػبصی ثب  6دس خذٍل  تغییشات تـؼـغ ثب تؼذاد ًَد ّب هـخق اػت. 5دس خذٍل  فتِ ؿذُ اػت.اػتفبدُ لشاس گش

 ( همبیؼِ ؿذُ اػت کِ دلت ًتبیح سضبیت ثخؾ اػت.1) ًتبیح حبكل اص هؼبدلِ
 

 
 ؿوبتیکی اص هخضى ثب ػبیك خال -3کلؿ

 

هتشػبًتی  8هغبلؼِ اػتمالل اص هؾ ثشای ػبیك ثب ضخبهت  -5خذٍل  

(w) تؼذاد ًَد هیضاى تـؼـغ ثِ هخضى   

49943 97.253 

56404 103.23 

58808 107.34 

117452 107.95 

 

ػبًتی هتش 8كحت ػٌدی ًتبیح ثشای ػبیك ثب ضخبهت  -6خذٍل  

)دسكذ( هیضاى خغب (w)  (1عجك ساثغِ )هیضاى تـؼـغ   (w) ثشای ؿجِ ػبصیهیضاى تـؼـغ   خٌغ  

 9.5 118.67 107.34 فَالد صًگ ًضى

 5.5 29.01 27.52 الَهیٌیَم
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ًیض ًـبى دادُ ؿذُ اػت ثیي دٍ هخضى اص یک هحیظ خال ثب فـبس  3ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست ّذایتی ّوبى عَس کِ دس ؿکل 
ثشای ضخبهت ّبی هختلف سا  ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ خذاسُ ثیشًٍی هخضى داخلی، 7خذٍل  پبػکبل اػتفبدُ ؿذُ اػت. 5-10

ًیض هـخق اػت  7 ّوبى عَس کِ اص خذٍل هی ثبؿذ. 304خٌغ ّش دٍ هخضى دس ایي حبلت اص فَالد صًگ ًضى  ًـبى هی دّذ.

ثِ ًظش هی سػذ کِ ػبیك خال سا هی تَاى یک  اػتفبدُ اص ػبیك خال یک افت لبثل تَخِ دس هکبًیضم ّذایت ثَخَد اٍسدُ اػت.

ًتبیح حبکی اص اى اػت کِ افضایؾ ضخبهت خال هیتَاًذ  َصًیک داًؼت.کلیذ اكلی ثشای کٌتشل حشاست دس هخبصى کشای

ًکتِ لبثل  کبّؾ اًتمبل حشاست ّذایتی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ کِ دلیل ایي هَضَع عجك لبًَى ّذایتی فَسیِ لبثل تَخیِ اػت.

دلیل ایي هَضَع ثِ  افضایؾ هی یبثذ.تَخِ ایٌکِ ثب افضایؾ ضخبهت ػبیك خال هیضاى اًتمبل حشاست ثِ ٍػیلِ هکبًیضم تـؼـغ 

 هٌدش ثِ افضایؾ تـؼـغ خَاّذ ؿذ. (1) افضایؾ هؼبحت هخضى خبسخی ًیض عجك ساثغِ خبعش افضایؾ ػغح دٍ هخضى اػت،

تَخِ ؿَد کِ دس حبلت هخضى ثب سٍکؾ الَهیٌیَهی ثب افضایؾ ضخبهت ػبیك،کبّؾ ّذایت حشاستی ثش افضایؾ تـؼـغ غلجِ 

 کشدُ اػت.

 
دهبی هخضى  ، 304ٍ  هخضى خبسخی اص خٌغ فَالد صًگ ًضى  304 ًضى  هیضاى ًـش حشاستی اص ػبیك خال ثِ خذاسُ خبسخی هخضى داخلی اص خٌغ فَالد صًگ  -7خذٍل

پبػکبل 00001/0،ثشای فـبس خال ثشاثشکلَیي 77کلَیي ٍ دهبی خذاسُ ثیشًٍی هخضى داخلی  293خبسخی   

 ضخبهت خال

m 

 تـؼـغ

w 

 ّذایت

w 

حشاستی کل ًـش  

w 

0.0001 61.21 1674.04 1735.25 

0.060 100.76 34.89 136.35 

0.080 107.32 26.53 133.88 

0.085 109.91 23.99 133.89 

0.090 112.25 22.25 134.51 

0.100 115.91 19.97 135.89 

0.500 146.39 7.12 153.21 

 
 

ثب سٍکؾ الَهیٌیَم ٍ  304ًیض هیضاى ًـش حشاستی اص ػبیك خال ثِ خذاسُ خبسخی هخضى داخلی اص خٌغ فَالد صًگ ًضى  8 خذٍل

ًیض  7تَضیحبت گفتِ ؿذُ ثشای خذٍل  پبػکبل سا ًـبى هی دّذ. 10-5ثشای فـبس  304هخضى خبسخی اص خٌغ فَالد صًگ ًضى

ک سٍکـی اص الَهیٌیَم ثب ضشیت ًـش پبییي تش افتی لبثل هالحظِ دس دس ایٌدب كبدق اػت ثب ایي تفبٍت کِ اضبفِ کشدى ی

ّوبى عَس کِ ثشای دٍ حبلت ًیض ثشسػی ؿذ افضایؾ ضخبهت اص یک عشف  تـؼـغ ثِ چـن هیخَسد کِ دٍس اص اًتظبس ّن ًجَد.

ثبیذ ثجیٌین ًـش  ت.اًتمبل حشاست ّذایتی سا کبّؾ هی دّذ ٍ اص عشف دیگش ثبػث افضایؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی ؿذُ اػ

ًوَداس ًـش حشاستی کل ثشای دٍ حبلت سا ثش حؼت  5ٍ  4ؿکل  حشاستی کل ثشای دٍ حبلت چِ عَس تغییش خَاّذ کشد.

ًکتِ لبثل تَخِ دس ًوَداس ّبی ؿبس حشاستی کل ثش حؼت ضخبهت ایي اػت کِ ثشای هخضى  ضخبهت ػبیك ًـبى هی دّذ.

ایي دس حبلی  ؾ ضخبهت اثتذا اًتمبل حشاست کل کبّؾ یبفتِ ٍ ػپغ افضایؾ هی یبثذ.داخلی ثب خٌغ فَالد صًگ ًضى ثب افضای

ثشای  اػت کِ ثشای هخضى داخلی ثب سٍکؾ الَهیٌیَم ایي عَس ًیؼت.ضشیت ًـش تبثیش ثؼضایی ثش ایي ًتیدِ گیشی گزاؿتِ اػت.

اًتمبل حشاست تـؼـغ  بحت هخضى خبسخی()افضایؾ هؼ هخضى داخلی ثب سٍکؾ الَهیٌیَم هی تَاى گفت کِ ثب افضایؾ ضخبهت

ثب تَخِ ثِ ضشیت ًـش ثبالتش فَالد ًؼجت ثِ الَهیٌیَم  افضایؾ یبفتِ اػت ٍ ثِ ّوشاُ اى اًتمبل حشاست ّذایتی کبّؾ یبفتِ اػت.

بّؾ ایي ًتیدِ حبكل هی ؿَد کِ دس هحذٍدُ ای اص ضخبهت ّب هیضاى سؿذ تـؼـغ ثیـتش اص هیضاى کبّؾ ّذایت هی ثبؿذ ٍ ک

ّذایت حشاستی اص یک ضخبهت ثِ ثؼذ ًوی تَاًذ افضایؾ تـؼـغ حشاستی سا کٌتشل کٌذ ٍ ّویي اهش هَخت ؿذُ کِ اثتذا ًـش 

هیضاى  ثشای هخضى ثب سٍکؾ الَهیٌیَهی چَى ضشیت ًـش پبییي اػت، حشاستی کبّؾ ٍ ػپغ ثب افضایؾ ضخبهت افضایؾ یبثذ.
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ثٌبثشایي ٌّگبم اػتفبدُ اص هخبصى ثب ضشیت ًـش ثبال  غیش هٌتظشُ ای سا ثَخَد ثیبٍسد.سؿذ تـؼـغ ثِ حذی ًیؼت کِ ثتَاًذ ًتیدِ 

 چشا کِ افضایؾ ضخبهت هوکي اػت ًتیدِ ػکغ سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.، ثبیذ دلت ؿَد
 

 304هخضى خبسخی اص خٌغ فَالد صًگ ًضىثب سٍکؾ الَهیٌیَم، 304هیضاى ًـش حشاستی اص ػبیك خال ثِ خذاسُ خبسخی هخضى داخلی اص خٌغ فَالد صًگ ًضى  -8خذٍل

پبػکبل 00001/0،ثشای فـبس خال ثشاثشکلَیي77 دهبی خذاسُ ثیشًٍی هخضى داخلی،کلَیي 293،دهبی هخضى خبسخی   

 ضخبهت خال

m 

 تـؼـغ

w 

 ّذایت

w 

 ًـش حشاستی کل

w 
0.0001 13.85 1674.04 1687.89 

0.060 23.77 34.89 58.66 

0.080 27.02 26.53 55.55 

0.090 29.05 22.25 51.31 

0.100 31.32 18.97 50.29 

0.500 39.16 7.12 46.28 

 

 
304تغییشات ًـش حشاستی کل ثش حؼت ضخبهت ثشای هخضى داخلی اص خٌغ فَالد صًگ ًضى   -4ؿکل  

 
ثب سٍکؾ الَهیٌیَم 304صًگ ًضى تغییشات ًـش حشاستی کل ثش حؼت ضخبهت ثشای هخضى داخلی اص خٌغ فَالد  -5ؿکل  

 

تاثیر فطار خال بر نطر حرارتی وارد ضذه به جذاره خارجی مخسن داخلی    .3.3  
 

اص اًدب کِ ػیبل  فـبس خال ًیض یکی اص هَاسدی اػت کِ هیتَاًذ تغییشاتی دس ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ هخضى سا داؿتِ ثبؿذ.

ثٌبثشایي کَچکتشیي اًتمبل حشاست ّب ثشای هب هْن ّؼتٌذ ٍ تب حذ االهکبى ثبیذ اص ًـش  ،کشاٍطًیک ثؼیبس دس دهبی پبییٌی ّؼت

فبكلِ ثیي هَلکَل ّبی گبص کوتش هی  عجیؼی اػت کِ ّشچِ لذس فـبس خال کوتش ثبؿذ، حشاست ثِ هخضى داخلی خلَگیشی کشد.

بًذُ دس هحفظِ ٍ ایدبد خال ثبال هؼیش ثشای اص عشفی ثب خبلی کشدى گبصّبی ثبلی ه ؿَد ٍ ّذایت حشاستی کبّؾ هی یبثذ.

ػَال ایٌدبػت کِ ایب خال ثبال ثبػث  تـؼـغ ّش چِ ثْتش ّوَاس تش خَاّذ ؿذ ٍ ایي هَضَع افضایؾ تـؼـغ سا ثِ ّوشاُ داسد.

تـؼـغ ٍ ّذایت ثشای ػِ فـبس هختلف ًـبى دادُ  ًـش حشاستی ثِ ٍاػغِ   6 دس ًوَداس ؿکل کبّؾ اًتمبل حشاست خَاّذ ؿذ؟
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ثِ ٍضَح هـخق اػت کِ ثب کبّؾ فـبس خال اًتمبل حشاست ّذایتی کبّؾ یبفتِ ٍ اًتمبل حشاست تـؼـؼی افضایؾ  ؿذُ اػت.

س ًکتِ لبثل تَخِ ایي اػت کِ هیضاى کبّؾ ّذایت حشاستی اص افضایؾ تـؼـغ ثیـتش اػت ٍ دس هدوَع کبّؾ فـب یبفتِ اػت.

ثٌبثشایي دس کبسثشدّبی کشایَصًیکی تب حذ اهکبى ثبیذ اص ػبیك ّبی خال ثب  خال کبّؾ اًتمبل حشاست ثِ هخضى سا دس پی داسد.

 فـبس کن اػتفبدُ کشد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ًـش حشاستی ثِ ٍاػغِ تـؼـغ ٍ ّذایت ثشای فـبسّبی هختلف خال -6ؿکل  

 

کرایوشنیکی پیرامون مخسن اصلی برای کاهص انتقال حرارت تطعطعیعایق کاری با پوسته سرد   . 4.3  
 

ثِ کبس گیشی ثخبس حبكل اص تجخیش هبیغ دسٍى هخضى ٍ ّذایت اى ثِ ٍػیلِ لَلِ ّبیی اعشاف هخضى اكلی یکی دیگش اص ساُ ّبی 

ك کبسی ثب ثخبس پَػتِ ایي سٍؽ ػبیك کبسی ػبی کبّؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی دس هخبصى حبٍی ػیبل کشایَطًیک هی ثبؿذ.

دس ایي حبلت هخضى اكلی ثِ خبی ایٌکِ دس تجبدل هؼتمین ثب هحیظ تجبدل حشاست کٌذ ثب یک  .[20ٍ  19] ػشد ًبهیذُ هی ؿَد

دس کبسثشدّبی دیگش اػتفبدُ اص یک پَػتِ ؿٌبٍس هی تَاًذ اًتمبل حشاست تـؼـؼی سا  .پَػتِ ػشد ایي کبس سا اًدبم خَاّذ داد

َػتِ ؿٌبٍس ػغحی ثب تـؼـغ ثبال کِ اص ًظش ٌّذػی ؿجِ ثِ هخضى اكلی اػت.ایي پَػتِ ؿٌبٍس ثیي دیَاسُ ّبی پ کبّؾ دّذ.

دس كَست اػتفبُ اص ایي ًَع ػبیك ثٌذی دیگش ًیبصی  داخلی ٍ خبسخی هؼلك اػت ٍ ّوبًٌذ یک ػپش حشاستی ػول خَاّذ کشد.

حشاستی هی تَاًذ اًتمبل حشاست سا ثیـتش کبّؾ دّذ ٍلی ثبیذ تَخِ  ّشچٌذ اػتفبدُ اص ػپشّبی ثِ ػپشّبی حشاستی ًوی ثبؿذ،

ػَساخ ّبیی کِ ثشای  داؿت کِ افضایؾ ػپشّب ثبػث هی ؿَد کِ خبیگزاسی ٍ ًگِ داؿتي اى ّب دس هحل هٌبػت هـکل ثبؿذ.

یکی [. 22- 21] ؾ هی دّذخب دادى ٍ ًگِ داؿتي ػپشّبی حشاستی اػتفبدُ هی ؿَد تبثیش ایي ًَع ػپشّبی چٌذ الیِ ای سا کبّ

اص هَثشتشیي ػیؼتن ّبی ػبیك ثٌذی ثشای هخبصى ًگْذاسی ػیبل کشایَطًیک اػتفبدُ اص پَػتِ ای اػت کِ ثب اکؼیظى هبیغ 

دسخِ کلَیي خٌک  85ثب پَؿؾ دادى هخضى اكلی ثِ ٍػیلِ پَػتِ ًیتشٍطى هبیغ دیَاسُ ّبی ػبیك تب ًضدیک  خٌک هی ؿَد.

اػتفبدُ اص ایي ًَع ػیؼتن ػبیك ثٌذی ثبػث هی ؿَد کِ تمشیجب  کبّؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی خَاّذ ؿذ.ؿذُ ٍ ایي کبس ثبػث 

ثب اػتفبدُ اصاکؼیظى هبیغ ًشخ تجخیش  .[22] توبم حشاست ثب دهبی اتبق کِ اص ػغح ػبعغ ؿذُ هٌدش ثِ تجخیش اکؼیظى هبیغ ؿَد

ت.اص هـکالت ایي ًَع ػیؼتن ػبیك ثٌذی ایي اػت کِ ثبیذ پَػتِ ػیبالت کشایَطًیک ًؼجت ثِ سٍؽ ّبی دیگش خیلی کوتش اػ

 ًیتشٍطى هبیغ سا پیَػتِ اص ًیتشٍطى هبیغ پش کشد ٍ ّوچٌیي ایي هخبصى ًؼجت ثِ هخبصى ثب ػبیك ّبی چٌذ الیِ ای ػٌگیي تش ّؼتٌذ

چَى  ،فلض هغ اػتفبدُ ؿذُ اػتثشای کبّؾ ّشچِ ثیـتش اًتمبل حشاست ٍ ثشای ایٌکِ ػغح پَػتِ کبهال خٌک ؿَد اص [. 21]

دس ایي چٌیي هخبصى اص فلض هغ ثِ ػٌَاى  .هغ ضشیت ّذایت حشاستی ثبالیی داسد ٍ هی تَاًذ ػشهب سا ثِ توبم لؼوت ّب ثشػبًذ

داسای دٍ الیِ ػبیك خال ثشای کن کشدى اًتمبل  7 ؿکل[. 22-21] اًتمبل دٌّذُ دس پَػتِ ػشد کشایَصًیکی اػتفبدُ هی ؿَد
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الصم ثِ تَضیح  ّذایت ٍ خبثدبیی اػت ٍ اػتفبدُ اص پَػتِ اکؼیظى هبیغ ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی اػت. حشاست

اػت کِ هب دس ایي سٍؽ فشم هیکٌین کِ دهبی پَػتِ ػشد کشایَطًیکی ثبثت ثوبًذ ٍ ؿبسّبی حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ اى ًتَاًذ 

ػشد اکؼیظى دسٍى هخضى سا اص عشیك لَلِ ّبیی ثِ پَػتِ ػشد ّذایت کشدُ  ثشای ایي هٌظَس هب ثخبسات دهبی اى سا کبّؾ دّذ.

ٍ ایي ثخبس ػشد همذاسی اص اًشطی تـؼـغ ٍ ّذایت سا هیگیشد ٍ ثِ ٍػیلِ یک پوپ ثِ هحفظِ ای ثشای هبیغ ػبصی فشػتبدُ هی 

 س ثِ كَست هذاٍم اداهِ خَاّذ داؿت.اکؼیظى دٍثبسُ ثِ هخضى اكلی ثبصگشداًذُ خَاّذ ؿذ ٍ ایي کب ثؼذ اص هبیغ ػبصی، ؿَد.

 ؿوبتیکی اص ایي کبس سا ًـبى هی دّذ. 8ؿکل 

 

 
 

ؿوبتیک هخضى کشایَطًیک ثِ ّوشاُ دٍ الیِ ػبیك خال ثب ػپش حشاستی اص خٌغ پَػتِ ػشد کشایَطًیکی -7ؿکل  

 

دس كَست اخشایی  ًخَاّذ ثَد.اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ًیبص ثِ تکٌَلَطی خبكی داسد ٍلی ػولیبتی کشدى اى دٍس اص دػتشع 

ؿبیذ ثتَاى ػبیك  ثؼذ اص ػبیك خال، کشدى ایي سٍؽ یک افت لبثل هالحظِ دس ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ هخضى ثَخَد هی ایذ.

 کبسی ثب پَػتِ ػشد سا یکی اص ثْتشیي سٍؽ ّب ثشای کبّؾ ثخبسات دسٍى هخضى داًؼت.

 
ؼیظى ٍ تذاٍم ایي سٍؽًحَُ چگًَگی پش کشدى پَػتِ ػشد ثب اک -8ؿکل  

 

اٍل ایٌکِ ایي سٍؽ ّوبًٌذ یک ؿیش اعویٌبى ثشای  سٍؽ ثِ کبس ثشدُ ؿذُ داسای ػِ هضیت اكلی ًؼجت ثِ ػبیش سٍؽ ّبػت.

پَػتِ ػشد کشایَطًیکی ثب دسیبفت ثخبسات  هخضى ػول هی کٌذ ٍ ٌّگبهی کِ ثخبسات دسٍى هخضى ٍ ثِ دًجبل اى فـبس ثبال ثشٍد،

دٍهیي هضیت ایي سٍؽ ایي اػت کِ ثخبسات حبكل اص  فـبس خَاّذ ؿذ ٍ اص تشکیذى هخضى خلَگیشی هی کٌذ.ػشد ثبػث افت 

ػَهیي هضیت ایي سٍؽ ّوبى عَس کِ دس  اکؼیظى دسٍى هخضى لبثل اػتفبدُ اػت ٍ دٍثبسُ ثِ هخضى اكلی ثبصگشداًذُ هی ؿَد.

اص هؼبیت ایي  شاست تـؼـؼی ٍ ّوچٌیي ّذایت ثَخَد هی اٍسد.ًیض هـبّذُ هی ؿَد افتی لبثل تَخِ سا دس اًتمبل ح 10خذٍل 

اػتفبدُ اص دٍ الیِ ػبیك ٍ یک پَػتِ ػشد  سٍؽ هی تَاى ثِ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ ًیبص ثِ تکٌَلَطی لَی اؿبسُ کشد.
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  7 دس ؿکلهـخلبت ػبیك  9خذٍل  کشایَطًیکی هی تَاًذ یک ػبیك ثٌذی هٌبػت ثشای هخبصى حبٍی ػیبل کشایَطًیک ثبؿذ.

 سا ًـبى هی دّذ.
هـخلبت هخضى ثِ ّوشاُ ػبیك ثٌذی -9خذٍل  

 m 0.03 ضخبهت ّش الیِ خال

 m 0.05 ضخبهت پَػتِ ػشد

 k 85 دهبی ثخبسات دسٍى پَػتِ

 k 77 دهبی هخضى داخلی

 k 293 دهبی هخضى خبسخی

 فَالد ثب سٍکؾ الَهیٌیَم خٌغ هخضى داخلی

304 فَالد صًگ ًضى خٌغ هخضى خبسخی  

 
ًـش حشاستی ٍاسد ؿذُ ثِ خذاسُ ثیشًٍی هخضى داخلی ثشای ػبیك تشکیجی خال ٍ پَػتِ ػشد کشایَطًیکی -10خذٍل  

 w 0.079 تـؼـغ حشاستی

 w 3.92862 ّذایت حشاستی

 w 4.0076 ًـش حشاستی کل

نتیجه گیری .  4  

ثشای یک هخضى ثذٍى  حبالت صیبد ٍ کلی ثشسػی ؿَد.ثشای سػیذى ثِ یک ًتیدِ گیشی خبهغ دس ایي همبلِ ػؼی ؿذُ اػت کِ 

ػبیك ؿبّذ ایي ّؼتین کِ ثب افضایؾ دهبی خذاسُ ثیشًٍی هیضاى تـؼـغ حشاستی ٍ ّذایت حشاستی سػیذُ ثِ خذاسُ داخلی ثیـتش 

ُ ؿذُ ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست ًبؿی اص ّذایت حشاستی ثِ هخضى اكلی اص یک ػیؼتن ثٌذی ػبیك خال اػتفبد ؿذُ اػت.

ًتبیح حبکی اص اى اػت کِ ثب افضایؾ ضخبهت خال هیضاى تـؼـغ سػیذُ ثِ هخضى ثیـتش هی ؿَد ٍ ثش ػکغ اى هیضاى  اػت.

کبّؾ هٌدش ثِ یک ضخبهت ثْیٌِ ثشای ػبیك خال ؿذُ شّن ًْی ایي افضایؾ ٍث اًتمبل حشاست ثِ ٍاػغِ ّذایت کبّؾ هی یبثذ.

ایي ثَدین کِ ّوَاسُ ثب افضایؾ ضخبهت خال هیضاى اًتمبل حشاست کل سػیذُ ثِ هخضى دس هَاد ثب ضشیت ًـش ثبال ؿبّذ  اػت.

ایي دس حبلی اػت کِ ثشای هَاد ثب ضشیت ًـش پبییي ّوَاسُ ثب افضایؾ ضخبهت هی تَاى اًتمبل حشاست  اكلی کبّؾ ًوی یبثذ.

ـذُ اػت ٍ ثب ؿشایظ دهب ثبثت تبثیشات ػبیك ّبی تَخِ ؿَد کِ دس ایٌدب تبثیشات خبثدبیی هحیظ دس ًظش گشفتِ ً سا کبّؾ داد.

ذّذ کِ کبّؾ فـبس خال ثِ عَس چـن گیشی هیضاى اًتمبل حشاست ًبؿی اص ّذایت شسػی ّب ًـبى هیث هختلف ثشسػی ؿذُ اػت.

ثِ  د.سا کبّؾ هی دّذ، ایي دس حبلی اػت کِ هیضاى فـبس خال تبثیش هحؼَػی ثش اًتمبل حشاست ًبؿی اص تـؼـغ حشاستی ًذاس

ثشای کبّؾ اًتمبل  ًـش حشاستی کل سػیذُ ثِ هخضى ًیض کوتش اػت. عَس کلی هی تَاى گفت ّش چِ لذس فـبس خال کوتش ثبؿذ،

حشاست تـؼـؼی سػیذُ ثِ هخضى اكلی ثخبسات حبكل اص ػیبل دسٍى هخضى کِ داسای دهبی ثؼیبس پبییٌی اػت ثِ دٍس هخضى 

ثخبس ػشد تـؼـغ  بی ایٌکِ تـؼـغ هؼتمیوب هتَخِ هخضى اكلی ثبؿذ اثتذا ثب پَػتِ دس ایي كَست ثِ خ اكلی ّذایت هی ؿًَذ،

دس ایي سٍؽ ثخبس ػشد دس پَػتِ ثِ  ایي کبس ثِ ؿذت هیضاى تـؼـغ سػیذُ ثِ هخضى سا کبّؾ خَاّذ داد. اًدبم خَاّذ داد.

بت هبیغ ػبصی دٍثبسُ ثِ هخضى اكلی فشػتبدُ ثیشٍى اص هخضى ّذایت خَاّذ ؿذ ٍ ثؼذ اص ػولی ٍػیلِ لَلِ ای ثِ یک ثشج تمغیش

ػبیك کبسی ثب پَػتِ ثخبس ػشد سا هی تَاى یکی اص ثْتشیي ایذُ ّب ثشای کبّؾ اًتمبل حشاست تـؼـؼی سػیذُ ثِ  خَاّذ ؿذ.

 هخضى داًؼت.

 

 قذردانی .5
 

 هي اػت. تٌْب ػشهبیِّبی ثی پبیبًؾ تمذین ثِ ّوؼش فذاکبسم کِ حوبیت 
 

 



 ( 1331سال  -2شماره  -1جلد ) مجله نخبگان علوم و مهنذسی

 131

 مراجع .6
 

1. Babac, G.;Sisman, A.; Cmen, T. “Two-Dimentional Thermal Analysis of Liquid Hydrogen Tank 

Insulation.”; Int J Hydrogen Energ, 2009, 6357-6363. 

                                   

2. Salvador, M.; Aceves Gene D. Berry, Joel Martinez- Frias. FranciscEspinosal- Loza,“Vehicular Storage of 

Hydrogen in Insulated Pressure Vessels.”; Int J Hydrogen Energ, 2006, 2274-2283.   

                                                                                                         

3. Incropera, F. P. D. D. P“Introduction to Heat Transfer.”. 

                                                                                                               

4. Chato, J.; Melissa Van Dyke, J.; Batty, C.; Schick, S. “Status and Design Concepts for the Hydrogen On-

Orbit Storage and Supply Experiment.”; AIP Conference Proceedings 420, 1998, 276.               

 

5. Holman. J. P, “Heat Transfer.”; Mcgraw-Hill, 1989, 676. 

 

6. Barron,R. “Cryogenic Systems.”; new york: Louisiana Oolytechnic Institute, 1966.  

      

7. Toscano, W. M. R. F. C. “Cryogenic Processes and Equipment in Energy Systems.”; the American society 

of mechanical engineers,1980. 

 

8. Kalanidhi, A.; “Boil-Off in Long-Term Stored Liquid Hydrogen.”; Int J Hydrogen  Energ,1987, 3.  

 ػلوی پظٍّـی اهیشکجیش/ػبیك ّبی چي الیِ ای / ًـشیِ  تبثؾ دس –شکیجی ّذایت هْذی هؼشفت،اسؽ اػوبػیلی/تحلیل اًتمبل حشاست ت . 9

 .56تب47،كفح1393ِ،تبثؼتبى1،ؿوبس46ُدٍسُ

            

10. Keller, K., “Application of High Temperature Multilayer Insulations”, Acta Astronautica Vol. 26, No. 6, 

pp. 451- 458, 1992. 

 

11. Gallert, H., Keller. K., “Metallic Thermal Protection Concept for Hypersonic Vehicles”,  Journal of 

Aircraft, Vol. 28, No. 6, June, pp. 410- 416, 1991. 

 

12. Shu-yuan Zhao, He, Xiao-dong, “Temperature and pressure dependent  effective thermal  conductivity of 

fibrous insulation”, International Journal of Thermal Sciences 48, pp. 440– 448, 2009. 

 

13. Title: The performance of gas filled multilayer insulation Author: Mills G. 

Journal: AIP Conference Proceedings Volume: 985, Page: 1475-1482, Published in: 2008-04-28, Type: 

Conference Paper URL: 10.1063/1.2908509. 

 

14. Haberstroh,T. F. A. C. “Performance Measurments Multilayer Insulation at Variabl Cold Temerature.”; 

In AIP Conf. Proc. 1434, 2011,1279-1284.  
 

15. Nast, T. C.; Frank, D. J.; Feller, J.; “Multilayer Insulation Considerations for Large Propellant Tanks.”; 

Cryogenics, 2014, 105-111. 
 

16. wang lie, man yuan ,wang ying/Investigation on pressurization behaviors of two-side-insulated cryogenic 

tank during discharge/ journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijhmt2016 

 

17. Incropera, F. P. D. D. P“Introduction to Heat Transfer.”. 

 

18. Eugene, A. Avallone “Standard Handbook for Mechanical Engineers.”;Mc GRAW Hill. 

 

19. Vance, R.W. “Cryogenic Technology, /Chapter7/Insulation Technology”, John wiley & sons inc., 1963. 

 

20. Hafmann, A. “Theory to Boil-Off Gas Cooled Shields for Cryogenic Storage Vessels.”;Int J Hydrogen 

Energ, 2004, 159-165. 

 

21. Flynn, T. M.“Cryogenic Engineering.”; Lousiville, Colorado: CRYOCO, Inc. , 2005. 

 

22. Schoen, L. J.; Broida, H. P. “Glass Dewars for Optical and Other Studies at Low  Temperatures.”; 

Additional information on AIP Conf., 1962. 

http://dx.doi.org/10.1063/1.2908509
http://www.elsevier.com/locate/ijhmt2016

