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 اعضای کمیته داوری

الکیدکتر علی م -: دکتر احمد کرمانپوراساتید داور                                                   : دکتر بهزاد نیرومند                ستاد راهنما ا  

 چکیده

بوده و با توجه به این خاصیت  2( می باشد که داری ضریب جکسون کمتر از SCNمذاب مورد بررسی در این پژوهش، پلیمر سوکسینونیتریل )

یدراته دی فاز دهنده این پروژه با توجه به محدوده دمایی پایین بررسی، از نمک ه . ماده تغییرفیزیکی، رفتار انجمادی مشابه به فلزات را دارا می باشد

نزن و جایگذاری در یک قالب  مبرد فلزی از جنس فوالد زنگ یک آبه استفاده شده است که با قرار دادن این نمک در12سدیم هیدروژن فسفات 

شود تا اثر حرارتی پلیمر،  باعث ذوب نمک هیدراته شده و ث میدر درون قالب، باع SCNگری پلیمر گلس و سپس ریخته شفاف از جنس پلکسی

افزایش سرعت رشد و مشاهده چهارمین و پنجمین  ،انجماد جهت دار باعث ایجاد ، با جذب گرمایی ناشی از گرمای نهان ذوب ماده تغییر فاز دهنده

همزمان با استفاده از دوربین مشاهد مستقیم ضبط و سپس مورد بررسی قرار گرفته شده است  . تمامی فرایند گفته شده نیزرشد بازو های دندریتی شود

باشد . موارد ده و بررسی میهبدین صورت که اثر جذب گرمای ناشی از ذوب ماده تغییر فاز دهنده و اثر آن بر رشد بازو های دندریتی کامال قابل مشا

شبیه سازی شده است و نتایج آن با نتایج کار عملی تطابق باالیی دارد. برای بررسی اثر  Procastسازی طراحی شده با استفاده از نرم افزار شبیه 

با خواص فیزیکی یکسان مانند چگالی،  به عنوان نمونه مرجع آبه، از ماده دیگری12گرمای نهان ماده تغییر فاز دهنده دی سدیم هیدروژن فسفات 

، باعث ذوب نمونه مرجع نشده و SCNگری پلیمرو با نقطه ذوب بیشتر استفاده شده است تا در اثر ریخته فیت گرمایی و هدایت حرارتی مشابهظر

آبه استفاده شده است. فرایند طراحی 6بتوان اثر گرمای نهان باالی مواد تغییر فاز دهنده را مشاهده نمود که برای نمونه مرجع از نمک منیزیم نیترات 

درجه همراه با ذوب کامل ماده تغییر  100درجه مورد آزمایش قرار گرفته است که مطلوب ترین نتیجه در دمای  100و  90 ، 80، 70دمای  4شده در 

 فازدهنده ایجاد و همزمان توسط دوربین مشاهده مستقیم ضبط و مورد بررسی قرار گرفته است

 مشاهده درجا، مواد مدل شفاف، دندریت، گرمای نهان، سوکسینونیتریل، دارانجماد جهت، شبیه سازی ، Pcm کلمات کلیدی:.  


