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   چکیده
ي تغییر فـاز دهنـده از جـنس    ذوب یک مادهفرآیند  ،در این مقالهباشد. هاي تهویه مطبوع میانرژي در سیستم سازيدر زمینه ذخیره مؤثر هايروشمواد تغییر فاز دهنده یکی از 

از فین با اثر استفاده  ،ي تغییر فاز دهندهتسریع ذوب ماده منظور به است. همچنین، شده سازي یهشباستوکس -معادالت ناویر با استفاده از حل کاملي کروي پارافین در یک محفظه
ي هاي یکسان از یکدیگر که روي دیـواره وجود سه فین با فاصلهبا و  تقارن محوري صورت بهاست. این مسئله  گرفته قرار یبررس موردفرآیند ذوب،  زمان  مدتبر هاي متفاوت طول

ها طول فین اثراست و  شده  گرفته در نظردر شرایط مختلف ثابت  ها آنها و ضخامت . تعداد فیناست شده  سازي یهشب ،اند گرفته قراري تغییر فاز دهنده ماده ي یرندهدربرگکپسول 
سازي انرژي در شود ذخیرهباعث می این مواد ي یرندهدربرگي دهد که وجود فین در ساختار محفظهنشان می صورت گرفته در این مقالههاي بررسیاست.  گرفته قرار مطالعه مورد

ایـن   اسـت،  25/0به قطر کپسـول   فیننسبت ارتفاع و در حالتی که  زمان کمتري نسبت به حالتی که فین وجود ندارد صورت پذیرد که میزان این زمان به طول فین بستگی دارد
  .یابددرصد کاهش می 1/20ت بدون فین لزمان نسبت به حا

  انواژگ دکلی
  فرآیند ذوبانرژي،  سازي یرهذخفین، مواد تغییرفاز دهنده، 

 
 

  قدمهم -1
 و جذب قابلیت کهترکیبات آلی یا معدنی هستند  1مواد تغییر فاز دهنده

گرماي نهان  دارند. خود درون را گرمایی انرژي از زیادي مقادیر پنهان ذخیره
مایع و یا -جامد، جامد-توان از تغییر حاالت جامدرا می تغییر فاز دهندهمواد 
به دلیل اینکه براي ذخیره  ،گاز-به دست آورد؛ تغییر حالت مایعگاز -جامد

گاز نیز کمتر از -است و گرماي نهان مایع ازیموردنحجم یا فشار زیادي  ،گاز
. در ضمن تغییر حالت بوده است موردتوجه، کمتر جامد است- تحول مایع

شود. جامد نیز بسیار کند بوده و انرژي حرارتی زیادي منتقل نمی-جامد
بنابراین بیشتر مواد تغییر فاز دهنده موادي هستند که طی فرآیند تغییر 

کنند. این مواد در واقع گرماي حالت از جامد به مایع، انرژي را ذخیره می
کنند و از پیوندهاي شیمیایی براي ذخیره و آزادسازي نهان را ذخیره می

توان آلی را می يمواد تغییر فاز دهنده [1]. کنندانرژي حرارتی استفاده می
ها مانند استرها، اسیدهاي ها) و غیر پارافینها (ذخیره آلکانبه گروه پارافین

. دي هیدرات [2] بندي نمودها و گیلکولیک اسیدها تقسیمچرب، الکل
مواد  نیتر مهمسولفات سدیم، هگزاهیدرات کلراید کلسیم و پارافین جزء 

 .[3] هستند تغییر فاز دهنده
را بر اساس دماي تغییر فـاز، بـه سـه دسـته مهـم       ر فاز دهندهمواد تغیی

هـا و موتـد   هیدرات نمـک  ،هااز: یوتکتیک اند عبارتتوان تقسیم نمود که  می
هـا  هاي محلول در آب هستند که دماي تغییـر فـاز آن  ها نمکیوتکتیک آلی.

هاي خاصـی هسـتند کـه دمـاي     ها، نمکاست و هیدرات نمک ℃	0کمتر از 
هـاي بلنـد   از زنجیـره  است. مواد آلی نیـز معمـوالً   ℃	0 ها بااليفاز آنتغییر 

هـا نیـز بـاالي    انـد کـه دمـاي تغییـر فـاز آن     کربن و هیدروژن تشکیل شـده 
  .[4] است℃	0	

                                                             
١ PCM: Phase Change Material 

مواد تغییر فاز دهنده باید داخل یک  براي کاربردهاي تجاري و صنعتی،
د تغییر فاز مواترین قرار گیرند. دماي کاري متداول شده يبند آبپوشش 

توان مطابق است. این مواد را می گراد یسانتدرجه  117+تا  40- بین دهنده
بندي نمود. باید در اشکال مختلف با پوششی از پلی اتیلن بسته "١شکل "

در  یراحت بهتا سیال مذکور  ،فاصله باشدمواد تغییر فاز دهنده هاي بین بسته
 .[5] جریان یابد و تبادل انرژي صورت گیرد ها آنفواصل بین 

 
  [5] مواد تغییر فاز دهندههاي تجاري براي استفاده صنعتی از بنديانواع بسته 1شکل

کاربردهاي متنوعی  فازشانبا توجه به دماي تغییر  مواد تغییر فاز دهنده
براي خنک کردن و تهویه  شوند،ذوب می ℃15. موادي که زیر اند داکردهیپ

شوند، براي ذوب می ℃90ت استفاده دارند. موادي که باالي یهواي اتاق قابل
 ،ناگهانی باال رود طور بهکه دما ممکن است  هاییموقعیتکاهش دما در 

که دماي  مواد تغییر فاز دهندهسایر  شوند.سوزي میکاربرد دارند و مانع آتش
سازي انرژي خورشیدي کاربرد براي ذخیره ،ذوبشان بین این دو مقدار است

 .[6] دارند
ــواره ــیش دی ــاي پ ــاخته ه ــتیق ارزانس ــادي در    م ــاربرد زی ــوده و ک ب

هـا  در آن مواد تغییر فـاز دهنـده  توان از می یراحت بهدارند و  يساز ساختمان
به چنـد عامـل بسـتگی     مواد تغییر فاز دهندهکارایی دیوارهاي استفاده نمود. 

، محـدوده تغییـرات   مواد تغییـر فـاز دهنـده   دماي ذوب  :از اند عبارتدارد که 
مواد تغییـر  واحد سطح دیوار، نحوه اعمال  ءدماي دیوار، ظرفیت گرمایی به ازا

ها مـانع  به داخل دیوار و شرایط آب و هوایی. استفاده از این دیواره فاز دهنده
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متعـادل نگـه   شـود و دمـا را   دماي محیط داخل ساختمان میشدید افزایش 
را  مواد تغییر فـاز دهنـده  توان دارد. براي افزایش ظرفیت گرمایی بتن می می

  .[7] داخل آن تعبیه نمود
، دهنده از جنس پارافینفاز  ي تغییریک مادهفرآیند ذوب  ،در این مقاله

 شده يساز هیشبافزار فلوئنت با استفاده از نرم درون یک کپسول کروي مقید،
با نتایج آزمایشگاهی و عددي موجود مقایسه  آمده دست بهنتایج  ابتدا، .است

بهبود  منظور به. سپس، است شده مشاهدهکه تطابق قابل قبولی گردیده 
شعاعی با فین ذوب، از چندین  زمان مدتفرآیند انتقال حرارت و کاهش 

ها است و اثرات حضور فین گردیدههاي مختلف درون کپسول استفاده ارتفاع
  .است شده یبررسذوب براي  ازیموردن زمان تمدبر 

  يسازمعادالت حاکم بر شبیه -2
سازي ذوب و انجماد در دستگاه مختصات کروي در معادالت حاکم بر شبیه

 θمختصه شعاع و  푟باشند که در این معادالت حالت دوبعدي به شرح زیر می
  :[8] باشد. معادله پیوستگی به شرح زیر استمی ايمختصه زاویه
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  اي:معادله تکانه در جهت زاویه
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  و معادله تکانه در جهت شعاعی به ترتیب زیر است:
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  و نیز معادله انرژي به شکل زیر است:
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ظرفیت حرارتی  푐 ،شعاعی واي به ترتیب سرعت در جهت زاویه 푉و 푉 که
 ،دماي ذوب مواد تغییر فاز دهنده 푇 ،ویسکوزیته سینماتیکی 푣،در فشارثابت

훽 ضریب انبساط حرارتی، 푇 دماي مواد تغییر فاز دهنده، 퐶  ضریب موشی و
휆 [9] است شده یمعرف (5)ي هابطر درفاز مایع است که  یکسر حجم:  

λ = 0										푖푓			푇 < 푇푠표푙푖푑푢푠 
휆 = 1										푖푓			푇 > 푇  

휆 =
푇 − 푇

푇 − 푇 							푖푓				푇 < 푇 < 푇 				(5)		 

  آن طیو شرا موردمطالعههندسه  -3
 .است "٢ شکل"در  شده دادهیک کپسول به ابعاد نشان  موردمطالعههندسه 

کیفیت  است. شده استفادهي مذکور بندي هندسهاز شبکه مثلثی جهت شبکه
  است. شده دادهنشان  "٣شکل "شبکه در نزدیکی دیواره کپسول در 

  
  [8] فاز دهندهمحتوي ماده تغییر ابعاد کپسول  2 شکل

  
  تراکم شبکه محاسباتی در نزدیکی دیواره کپسول 3 شکل

است که  شده گرفته در نظرسازي با فرض شرط مرزي تقارن محوري شبیه
رسم گردیده است و خط میانی با  "4 شکل"دایره مانند یک نیم صورت به

شرط مرزي دیوار تعیین گردیده که پوشش کپسول از مواد تغییر فاز دهنده 
 در نظر xسازي جهت جاذبه در جهت منفی محور در شبیه مجزا گردد.

  است. شده گرفته

 
  .عددي سازيشبیهبراي  شده استفادهشرایط مرزي  4 شکل

 "١جدول "دهنده پارافین بوده و خواص آن در  فاز رییتغجنس مواد 
 شده اعمالدر قسمت خواص مواد  1فلوئنت افزار نرمکه در  اند شده دادهنشان 
  باشد.کپسول از جنس شیشه می دیوارهجنس  است.

در  شده دادهنقاط نشان  براي نمایش تغییرات زمانی دما درون کپسول از
 شده ارائه "2 جدول" درنقاط این مختصات  که است شده استفاده "5 شکل"

  است.
  
  
  
  

                                                             
١ Fluent 



 

٣ 

 

  

  [8] تغییر فاز دهنده ماده فیزیکی خواص 1جدول
  مقدار  خاصیت

 ℃	28,2  دماي ذوب

푘푔		772  چگالی 푚٣⁄  

푚2	0.000005  لزجت سینماتیکی 푠⁄  

2330  گرماي ویژه 	퐽 푘푔	퐾⁄  
푊	0.1505  رسانش حرارتی 푚	퐾⁄  

	243.5  گرماي نهان ذوب 푘퐽 푘푔⁄  
퐾	0.00091  انبساط حرارتی ضریب 1 

  
  [8]درون کپسول  شده انتخابنقاط موقعیت  5 شکل

اي است که ماده تغییر فاز دهنده یک درجه زیر گونهاولیه به یمقدارده
  دما دارد. ℃40ي خارجی کپسول ي انجماد خود قرار دارد و دیوارهنقطه

 درون کپسول شده انتخابمختصات نقاط  2 جدول
  *)mmمختصات(  نقاط

A -44  
B  -37,5  
D  -12,5  
G  +25  

  باشد.باال یا پایین بودن از مرکز می ي دهنده نشان –عالمت + یا  *

  نتایج -4
، تغییرات زمانی کسر حجمی آمده دست بهاعتبارسنجی نتایج عددي  منظور به

با نتایج عددي و  Gمایع درون کپسول و همچنین تغییرات زمانی دماي نقطه 
که مشاهده  طور هماناند. مقایسه شده "٧و  ٦شکل "در  ،]٨[ آزمایشگاهی

شود، نتایج عددي حاضر با نتایج عددي و آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی می
  دارند.

  
 بدون فین در حالت سولمقایسه تغییرات زمانی کسر حجمی مایع درون کپ 6 شکل

  ]٨[ تن و همکاران با نتایج عددي و آزمایشگاهی

 
با نتایج عددي و در حالت بدون فین  Gي مقایسه تغییرات زمانی دماي نقطه 7 شکل

 ]٨[ تن و همکاران آزمایشگاهی

کسر جرمی فاز مایع بر حسب زمان در حالت بدون فین و  "٨شکل "در 
که  طور همانهاي متفاوت نشان رسم شده است. دار با طول فیندر حالت فین

مواد تغییر فاز  ي رندهیدربرگي ها در محفظهاستفاده از فینشود، می مشاهده
، گرید عبارت بهداده است. کاهش را زمان ذوب یا انجماد این مواد  ،دهنده

از دیواره کپسول به ماده درون نرخ انتقال انرژي  ها باعث افزایشحضور فین
وجود فین هرچند گردد که مشاهده می آمده دست بهدر نتایج  آن شده است.

زمان ذوب را  ،مواد تغییر فاز دهنده رندهیدربرگي هاي کم در محفظهدر طول
 يمتر یلیم 5فین  باوجوددهد. میزان این کاهش تا حد قابل قبولی کاهش می

باشد که میزان این دقیقه می 10در مقایسه با عدم وجود آن در حدود 
  یابد.افزایش می مراتب بهاختالف با افزایش طول فین با تعداد فین ثابت 

  
  هابه ازاء مقادیر مختلف ارتفاع فینکسر جرمی فاز مایع تغییرات زمانی  8 شکل

در  "10 و 9هاي شکل"به ترتیب در  Gو  D يهاتغییرات دما در نقطه
 اند.هاي متفاوت ترسیم گردیدهفیندار با طول و فین حالت بدون فین

-ها، نفوذ حرارت به الیهشود، با افزایش ارتفاع فینکه مالحظه می طور همان
مقایسه،  منظور بههاي درونی کپسول با سرعت بیشتري اتفاق افتاده است. 

هاي مختلف با کانتورهاي کسر حجمی مایع در یک زمان یکسان، در حالت
جریان همرفت در واقع، یک  .اند شده میترس "١١شکل "فین و بدون فین در 

شود فاز مایع در شود که همین پدیده باعث میفین برقرار می دو ابتدا بین هر
به  میزان کاهش زمان ذوب .شودنزدیکی فین باالیی با سرعت باالتري ذوب 

که مشاهده  طور هماناست.  شده ارائه "3جدول "در  هاي مختلفازاء فین
یابد که این کاهش براي با افزایش ارتفاع فین زمان ذوب کاهش میشود، می

  باشد.درصد نسبت به حالت بدون فین می 20,1، متر یلیم 25فینی به ارتفاع 



 

٤ 

 

	
  Dي دماي نقطهزمانی هاي مختلف بر تغییرات اثر افزودن فین با ارتفاع 9 شکل

	
  Gي دماي نقطهزمانی هاي مختلف بر تغییرات اثر افزودن فین با ارتفاع 10 شکل

  
در حالت بدون فین با  دقیقه ٤٠کسر حجمی مایع در زمان  کانتورمقایسه  11 شکل

  هاي با ارتفاع مختلفوجود فین

	نسبت به حالت بدون فین میزان کاهش زمان ذوب در حاالت مختلف 3جدول
  درصد کاهش  )min:secزمان ذوب (  )mmها (طول فین

  0	111:07  بدون فین
5  101:27  8,7  
15  93:43  15,66  
25  88:47  20,1  

  بنديجمع -5
 دهنده فاز تغییر يمادهیک  ذوبفرآیند  تسریع منظور به مقاله، این در

 زمان مدت بر متفاوت هايطول با فین از استفاده اثر ،درون یک کپسول
 در ها آن ضخامت و هافین تعداد. است قرارگرفته یموردبررس ذوب، فرآیند
 وجود که دهدمی نشان نتایج. است شده گرفته نظر در ثابت مختلف شرایط

 سازيذخیره شودمی باعث مواد این ي رندهیدربرگ يمحفظه ساختار در فین
 در انجام شود. ندارد وجود فین که حالتی به نسبت کمتري زمان در انرژي
 به نسبت زمان این است، ٠٫٢٥ کپسول قطر به فین ارتفاع نسبت که حالتی

  .یابدمی کاهش درصد ٢٠٫١ فین بدون تلحا
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