
 
 

Concursul PROSOFT@NT – ȘTIINȚE  

Secțiunea Fizică – Proba practică, 3.02.2016 

Scut termic – Salvați oul astronaut 

 

Când o navetă spațială reintră în atmosfera terestră folosește aerul pentru a-și reduce 

viteza de la aproximativ 28000
km

h
, ceea ce face ca temperatura în exteriorul acesteia să 

ajungă până la aproximativ 1649 C  sau chiar mai mare, în timp ce în cazul misiunilor 

spațiale cu echipaj uman temperatura în interior trebuie să rămână de aproximativ 20 C . 

Pornind de la comportarea meteoriților care intră în atmosferă cu viteza de 

aproximativ 48
km

s
 (suprafața acestora, încălzită rapid de trecerea prin atmosferă se sparge și 

se distruge, miezul le rămâne rece), specialiștii au proiectat scuturi termice alcătuite din 

straturi de substanțe rezistente la căldură ce alternează cu straturi de substanțe slab 

conductoare termice. 

Scutul termic este proiectat pentru a proteja nava spațială de încălzirea excesivă din 

cazul reintrării în atmosferă (dar și temperaturile extreme din spațiul cosmic) și folosește 

disiparea, reflexia sau absorbția căldurii de la o sursă exterioară. 

Două din modalitățile de protecție utilizate sunt: 

 folosirea unui material izolator termic pentru a absorbi și a radia căldura la distanță de 

naveta spațială. În acest caz, scutul termic constă într-o rețea de plăci pe bază de siliciu 

depus pe fața lor exterioară, pentru a proteja vehiculul. Ele sunt separate printr-un 

perete dintr-un aliaj ușor dar și printr-un sandwich de fetru, pâslă, naylon neinflamabil 

sau alte materiale izolatoare flexibile, ca o pătură. La un astfel de scut termic, numit 

neablativ, se folosesc materiale ușoare, refolosibile, cu fragilitate și cu conductivitate 

termică scăzute, depuse în straturi, pentru reducerea încălzirii prin convecție și 

creșterea procesului de re-radiație. 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 folosirea unor straturi de rășină epoxidică (plastic) de aprox. 1,3-7cm grosime, cu 

rezistență mare la rupere și propagare lentă a fisurilor. În timpul trecerii prin 

atmosferă, suprafața exterioară devine fierbinte și albă, se carbonizează, apoi se 

desprinde sub formă de fulgi, luând cu ea căldura și îndepărtând-o. Aceste tipuri de 

scuturi, numite ablative, folosesc înlăturarea de material de pe suprafața unui obiect 

prin procese termice sau mecanice, însoțite de răcirea și protejarea părților mecanice a 

navetelor spațiale și a încărcăturii acestora, realizând un management al energiei 

termice prin consumul de material al scutului. Materialele ablative sunt proiectate să 

ardă lent și într-un mod controlat, astfel încât căldura să fie îndepărtată de gazele 

generate de procesul ablativ, creînd un strat graniță mai rece, în timp ce materialul 

solid rămas izolează nava de gazele supraîncălzite. 

La un scut termic ablativ, atunci când gazele fiebinți lovesc convectiv suprafața, stratul 

exterior se carbonizează, se topește și sublimează, parțial re-radiind căldura în exteriorul 

scutului și parțial conducând-o în interior. Substanțele din interior care alcătuiesc majoritatea 

materialului scutului suferă o descompunere termică ireversibilă (piroliză), pierzând masă și 

carbonizându-se și se emană gaze la temperatură mai mică decât cea de lângă suprafața 

carbonizată și curg prin aceasta, răcind-o, blocând fluxul convectiv, radiativ și catalitic de 

căldură. 

Fiecare tip de plăci asigură o anumită protecție la încălzire excesivă, rezistență la 

impact și densitate, ce le influențează poziția pe naveta spațială și cantitatea folosită. 

Conductivitatea termică a materialelor folosite pentru realizarea scutului termic este în general 

proporțională cu densitatea acestora, dar depinde si de porozitatea si umiditatea lor și de 

temperatură. Se folosesc materiale composite, ce includ  carbon, sticlă, polimeri organici sau 

anorganici care pot reacționa cu gazele care curg pentru a oxida, topi sau sublima.  

 

 

 (surse de informare: Wikipedia, prelucrări de materiale de la NASA) 



 
 

  

  

Provocare:  

Pornind de la importanța proiectării scuturilor termice care să protejeze de căldura excesivă 

echipajul uman sau încărcătura navetelor spațiale, fiecare echipă trebuie să construiască și să 

testeze un scut termic care să protejeze un ou. Proiectul va fi testat la flacără deschisă și va 

trebui să reziste un interval de timp de minim 300 secunde și maxim 600 secunde. 

Constrângeri: 

 Puteți folosi doar materialele puse la dispoziție 

 Scutul nu trebuie să coste mai mult de 100 credite; 

 Scutul  nu trebuie să depășească ca grosime 10 mm. 

 

Cerințe: 

 

1. Desenați straturile care alcătuiesc scutul și denumiți materialele folosite. 

2. Explicați modul în care ați ales să folosiți materialele și ordinea aleasă. 

3. Reprezentați grafic variația temperaturii în spatele scutului, în funcție de timp. 

4. Folosind reprezentarea grafică, explicați funcționarea scutului, identificând intervalele 

semnificative de temperatură și discutând variația acesteia în timp, corelând-o cu 

diferitele părți componente ale scutului și explicând funcționarea acestuia. Identificați 

cel puțin trei procese care au loc în timpul arderii scutului. 

5. O proprietate a materialelor este conductivitatea termică. Analizând unitatea de 

măsură a coeficientului de conductivitate termică ( ) în S.I. și folosind noțiunile 

învățate în acest proiect, determinați relația de definiție a coeficientului de 

conductivitate termică, specificând semnificația simbolurilor utilizate. 
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Timp de lucru pentru proba practică: 1,5 ore 


