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بررسی عددی ذوب شدن مواد تغییر فاز دهنده نانو درون محفظ ه مثلثی
ابوالفضل نعمتپورکشتلی ،محسن شیخ االسالمی

*

دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران.
خالصه :در این مقاله به بررسی عددی رفتار ذوب مواد تغییر فاز دهنده در یک مبدل حرارتی دو لولهای دوبعدی پرداخته شده است.
فضای داخلی بین پوسته و لوله با استفاده ازا ِن-ایکوسین و ذرات مس به ترتیب بهعنوان مواد تغییر فاز دهنده و نانوذرات پر شده است
و آب به عنوان سیال گرم در لوله داخلی جریان دارد .برای بررسی اثر نانوذرات در سرعت انتقال حرارت ،ذرات مختلفی از نانوذرات مس

به مواد تغییر فاز دهنده پایه افزوده شده است .همچنین اثر آنتروپی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که
نانوذرات باعث افزایش هدایت حرارتی مواد تغییر فاز دهنده نانو نسبت به مواد تغییر فاز دهنده معمولی میشود .زمان ذوب مواد تغییر فاز

دهنده با افزایش دما از  40به  45و  55درجه سانتیگراد باعث کاهش زمان ذوب تا  53و  76درصد میگردد .همچنین افزایش نانوذره

با کسر حجمی  0/04به مواد تغییر فاز دهنده در این سه دما باعث کاهش زمان ذوب تا 20درصد میگردد .افزایش هدایت حرارتی مؤثر
در کاهش تولید آنتروپی سیستم ،بسیار بیشتر از کاهش گرمای ویژه و حرارت نهان نانو مواد تغییر فاز دهنده است.
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مواد را میتوان برای ذخیره گرمایش منفعل  3استفاده کرد .ضعف عمده مواد

1-1مقدمه

با افزایش جمعیت جهانی ،استفاده از انرژیهای فسیلی با سرعت زیاد

افزایش مییابد .به نوبه خود نیز به گرم شدن و کاهش الیه محافظ اوزون

کمک میکند .برای ایجاد شرایط امن محیط زیست و برای تقاضای افزایش

انرژی ،استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و باد روز به
روز در حال افزایش است .برای استفاده موثر از منابع انرژی ،برخی از انواع

دستگاههای ذخیره انرژی الزم است .در این راستا ،انرژی خورشیدی که یک
منبع متناوب انرژی آزاد است ،نیز باید برای استفاده بعدی ذخیره شود .در
میان تکنیکهای مختلف ذخیره انرژی حرارتی ،سیستم انرژی حرارتی نهان

1

با استفاده از ماده تغییر فاز دهنده  2مناسب در طی سه دهه گذشته مورد
بررسی بوده است .مواد تغییر فاز دهنده به دلیل جذب مقدار زیادی انرژی
به عنوان گرمای ناپیوسته در دمای انتقال فاز بسیار مورد توجه هستند .این
Latent Thermal Energy System
Phase Change Material

1
2

تغیر فاز دهنده مربوط به هدایت حرارتی کم آنها است .که مانع از سرعت
باالی شارژ و تخلیه شار حرارتی میشود .این نوع مواد دارای خواص مفید
بسیاری از جمله منبع حرارت در دمای ثابت ،بازیابی گرما با افت دما و

ذخیرهسازی باال چگالی و نقطه ذوب است .که مطابق با برنامههای کاربردی،
فشار بخار کم ( 1بار) در دمای عملیاتی ،و ثبات شیمیایی و غیر خوردگی

است .این خصوصیات ،شرایط استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در بسیاری از

کاربردهای صنعتی مانند ذخیره حرارتی انرژی خورشیدی [ ،]1-2مدیریت
حرارتی دستگاههای الکترونیکی [ ،]1-3ذخیره حرارتی در ساختمانها [،]4

خنککننده موتورها [ ]5امکانپذیر ساخته است .پس از بررسی مطالعات
انجام شده توسط تلکس و ریموند [ ،]6اولین مطالعه مواد تغییر فاز در دهه

 1940انجام شد .همچنین چندین کار تا دهه  1970گزارش شده است .پس
از آن ،اولین مطالعه مواد تغییر فاز دهنده توسط بارکمن و وستلین [ ]7برای

استفاده در ساختمانها ارائه شده است .سوکولف وکیزمن [ ]8کاربرد مواد
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Passive Heat Storage
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تغییر فاز دهنده را در یک کالکتور خورشیدی برای اولین بار در سال 1991

طرفی زمان انجماد اولیه را افزایش میدهد و زمان انجماد کل را کاهش

ارائه کردند .یک بررسی مفید از ذخیره انرژی حرارتی به وسیله مواد تغییر فاز

میدهد .آنها نشان دادند که با افزودن نانوذرات آلومینا با کسر حجمی

را بر اساس انتقال حرارت ،خصوصیات مواد و کاربردهای آن طبقهبندی

کاهش داد .ابراهیمی [ ]15درسال  ،۲۰۱۷اثر استفاده از مواد تغییر فازدهنده

دهنده توسط زالبا و همکاران [ ]9ارائه شد .آنها انواع مواد تغییر فاز دهنده
کردند .در سالهای اخیر ،بسیاری از محققان عالقه زیادی به استفاده از

مواد تغییر فاز دهنده به دلیل انتشار گازهای گلخانهای و افزایش هزینههای
سوختهای فسیلی نشان دادهاند .اکثر مطالعات تجربی و عددی آنها مربوط
به صرفهجویی در انرژی در سازههای ساختمان و گردآورندههای خورشیدی

میباشد .خدادادی و ژانگ [ ]10اثر هدایت را بر ذوب محدودی در یک کانال
بصورت عددی بررسی کردند .آنها از فرمولبندی آنتالپی تک دامنه و قانون

دارسی برای شبیهسازی پدیده تغییر فاز و تخلخل استفاده کردند .نتایج آنها

نشان داد که میزان ذوب در ناحیه باالی کره ،به علت انتقال حرارت هدایت
افزایش یافته است .آنها همچنین تأثیر عدد پرانتل را بر الگوهای جریان و

ذوب بررسی کردند .خدادادی و حسینیزاده [ ]11مطالعهای عددی در مورد
بهبود ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از نانوذرات مواد تغییر فاز دهنده

1

 0/2درصد ،زمان انجماد نانوسيال آلومینا-آب را ميتوان تا  20/5درصد

و نانوذرات اکسید مس به عنوان عامل خنککننده بر عملکرد یک نمومه
فتوولتائیک ،به صورت تجربی مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که
استفاده از مواد تغییر فاز دهنده خالص به طور قابل توجهی موجب کاهش

دمای سطح از  58/34تا  51/7سانتیگراد میشود .عالوه بر این دادهها نشان

داده اند که افزودن نانوذرات اکسید مس  4به مواد تغییر فاز دهنده خالص

موجب افزایش بهرهوری خنککننده و قدرت تولید شده میشود .در سال
 ،2011اثرات دمای ورودی آب و همچنین نرخ جریان جرمی بر عملکرد
حرارتی و ذخیره حرارتی مواد تغییر فاز دهنده در مبدل پوسته و لوله  ،توسط

تاو و هی [ ]16تحلیل شده است .نتایج آنها نشان داد که زمان ذوب مواد
تغییر فاز دهنده زمانی که دمای متوسط ورودی و متوسط جریان ورودی در
یک ساعت ثابت است ،با افزایش دمای ورودی اولیه آب و نرخ جریان جرم

انجام دادند .آنها نانوذرات مس را به عنوان ذرات نانو مورد استفاده قرار

ورودی اولیه آب کاهش مییابد .یازیچی و همکاران [ ]17در سال  ،2014در

نانوذرات مواد تغییر فاز دهنده به جای مواد تغییر فاز دهنده معمولی ،سرعت

و لولهای با افزایش خروج از مرکزیت پرداختند .نتایج آنها نشان داد که

دادند که هدایت حرارتی مواد پایه را افزایش داد .همچنین آنها با استفاده از
آزاد شدن گرما را باالتر میبرند .ابوالقاسمی و همکاران [ ]12افزایش انتقال

حرارت واحد ذخیرهسازی حرارتی که شامل مواد تغییر فاز دهنده و نانو ذرات
است را مورد بررسی قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که افزودن نانو ذرات به

مواد تغییر فاز دهنده ،هدایت گرمای موثر مواد تغییر فاز دهنده را افزایش
ن حال ،گرمای ویژه و حرارت ناپایدار مواد تغییر فاز دهنده
میدهد .با ای 

کاهش مییابد .مزیت افزایش هدایت حرارتی مؤثر در کاهش تولید آنتروپی
سیستم ،بسیار بیشتر از کاهش گرمای ویژه و حرارت ناپایدار نانومواد تغییر
فاز دهنده است .پسوپادي و همکاران [ ]13در سال  2007تحقیقاتی گسترده

در زمینه کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمانها در راستاي مدیریت
انرژي در واحدهاي تجاري و ساختمانی انجام دادند .وو و همکاران []14

در سال  2009نانوسیال آلومینا-آب  2را به عنوان یک ماده تغییر فاز جدید

برای ذخیره انرژی حرارتی سیستمهای خنککننده مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج آنها نشان میدهد که افزودن نانوذرات آلومینا ( 3اکسید آلومینیوم) به

طور قابل توجهی میزان درجه حرارت بیش از حد آب را کاهش میدهد ،از
Nanoparticle-Enhanced Phase Change Material
Al2O3-H2O
Al2O3

1
2
3

2508

یک کار تجربی به بررسی فرآیند ذوب پارافین در یک مبدل حرارتی پوسته

افزایش خروج از مرکزیت باعث بهبود اثرات جابهجابی طبیعی شده و این امر

تاثیر قابل توجهی در کاهش زمان ذوب خواهد داشت .عصاری و همکاران
[ ]18سال  ،۲۰۱۷در این پژوهش به بررسی تجربی تاثیر افزودن نانوذرات
اکسید مس و همچنین اثر خارج از مرکز بودن بر فرایند ذوب مواد تغییر فاز

دهنده(پارافین واکس) پرداختند .نتایج آنها نشان داد که با پایین آوردن لوله

داخلی مبدل حرارتی و افزودن نانوذرات ،میتوان فرایند ذوب شدن (شارژ)
پارافین واکس و همچنین ذخیره انرژی حرارتی و کارایی مبدل حرارتی را
به صورت قابل مالحظهای بهبود بخشید .ایرانی و همکاران [ ]19درسال

 ،۲۰۱۷بهصورت عددی تحلیل حرارتی دیوار خورشیدی مجهز به ماده تغییر
فاز حاوی نانو ذرات را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان میدهد که

به واسطه افزودن نانولولههای کربنی و نانوذرات کروی اکسید آلومینیوم به
ماده تغییر فاز دهنده پایه ،بهبود مناسبی در عملکرد حرارتی دیوار خورشیدی

حاصل میشود .برای نانولولههای کربنی با کسر حجمی  3درصد راندمان
حرارتی دیوار خورشیدی به اندازه  9درصد افزایش یافته است .اگر در یک
سیستم ذخیرهسازی حرارتی ،صرفهجویی در مقدار خاصی از انرژی در نظر
CuO
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گرفته شود ،کاهش انرژی ذخیره شده میتواند با استفاده از نانومواد تغییر فاز

میتواند بیان شود .از طرفی انتقال حرارت بین مایع انتقال گرما و سطح لوله

سیستم انرژی حرارتی نهان که با استفاده از ماده تغییر فاز مناسب مواد تغییر

گرفته شده است.

دهنده بیشتر جبران شود .در میان تکنیکهای مختلف ذخیره انرژی حرارتی،
فاز دهنده در طی سه دهه گذشته تحت بررسی بوده است .با توجه به سادگی

و هزینه پایین این دستگاهها ،در سراسر جهان در مورد سیستمهای انرژی
حرارتی نهان فعالیتهای تحقیقاتی قابل توجهی وجود دارد .در این راستا،

داخلی وجود دارد .شرایط مرزی آدیاباتیک در دیوارههای لوله بیرونی در نظر
خواص مواد تغییر فاز دهنده و نانوذره در جدول  1ارائه شده است.

3-3معادالت حاکم

استفاده مختلف مبدلهای حرارتی برای افزایش انتقال حرارت بین مواد تغییر

به منظور سادهسازی معادالت فیزیکی و ریاضی ،فرضیات زیر در نظر

در طول دوره ذخیرهسازی انرژی ،مواد تغییر فاز دهنده به عنوان ذخیرهکننده

گرفته شده است .همچنین جریان سیال به صورت دوبعدی ،آرام و غیرقابل

خورشید است .در طول دوره بازیابی انرژی ،روند متوقف میشود ،مواد تغییر

عایق است) .از مقاومت حرارتی پوسته داخلی صرفنظر میگردد .خواص

مورد نظر اعمال کند .در این مقاله ،یک مطالعه عددی از ذوب نانوذرات مواد

گرفته شدهاند .از تغییرات حجمی ناشی از تغییر فاز صرفنظر میگردد .به

نانوذرات ( )0/04 ،0و بر میزان ذوب برای سه درجه حرارت مورد بررسی

[ .]20در این روش کسر مایع ذوب در هر تکرار محاسبه میگردد .ناحیه

میدهد که افزودن نانو به مواد تغییر فاز دهنده ،نرخ باالی ذوب در مقایسه

تا  1افزایش پیدا میکند .به هنگامیکه ناحیهای به طور کامل منجمد گردد

است .همچنین زمان ذوب به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است .جزئیات

در طی فرآیند تغییر فاز مواد تغییر فاز دهنده جامد ذوب شده و به مایع تبدیل

فاز دهنده و سیال انتقال حرارت پیشنهاد شده است .در چنین دستگاههایی،

گرفته شده است .تلفات ویسکوزیته در سیال انتقال حرارت ناچیز در نظر

انرژی عمل میکند ،در حالیکه سیال انتقال حرارت منبع انرژی حرارتی از

تراکم است .تلفات حرارتی در پوسته بیرونی ناچیز است (پوسته بیرونی

فاز پس از آن به عنوان منبع ذخیره عمل میکند تا گرما را برای استفاده

ترموفیزیکی سیال انتقالدهنده حرارت و ماده تغییر فاز دهنده ثابت در نظر

تغییر فاز دهنده در یک کانال مثلثی ارائه شده است .اثر کسر حجمی مختلف

منظور مدلسازی فرآیند تغییر فاز از روش آنتالپی متخلخل استفاده میشود

قرار گرفته است .همچنین اثر آنتروپی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان

خمیری ناحیهای است که در آن تخلخل با ذوب ماده تغییر فاز دهنده از 0

با مواد تغییر فاز دهنده معمولی را به عنوان یک نتیجه از هدایت حرارتی دارا

تخلخل صفر گشته و سرعت جریان در این ناحیه تا صفر کاهش پیدا میکند.

روشهای محاسباتی در بخشهای زیر مورد بحث قرار میگیرد.

خواهد شد .زمانیکه مواد تغییر فاز دهنده بطور کامل ذوب میشود ،کسر مایع

2-2بیان مسئله

زمان بازه کسر مایع بین  0و  1میباشد.

یک دید کلی از مدل فیزیکی مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده

عدد  1و زمانیکه این مواد کامال جامد است ،کسر مایع  0است .در طول این
در مسائل تغییر فاز معادالت حاکم عبارتند از معادالت پیوستگی ،ممنتوم

است .شکلی از مقطع عرضی یک مبدل حرارتی دو لولهای نامنظم است.

و انرژي که بصورت زیر بیان میشود.

با قطر  1/7میلیمتر تشکیل شده است .و یک لوله مثلثی بیرونی متعادل

3-33-3پیوستگی

شامل حلقهای به شکل دلخواه است که توسط یک لوله داخلی دایرهای
که دارای ارتفاع( 5/19)1میلیمتر و پایه  6میلیمتر است .مساحت مقطع لوله

بیرونی برابر با مقطع عرضی یک سیلندر است .از اینرو ،سطح مواد تغییر
فاز دهنده مقطعی بین هندسه مورد مطالعه برابر است با فضای بین سطح

(((

3-33-3مومنتوم

مقطع داخلی و خارجی .مواد تغییر فاز دهنده فضای بین دو لوله داخلی و

(((


()2

لوله مثلثی را اشغال کرده است .سیال با دمایهای ثابت (،318/15 ،313/15

 328/15کلوین) وارد لوله داخلی میشود .دمای اولیه پایینتر از دمای جامد
مواد تغییر فاز دهنده 298/15 ،کلوین در نظر گرفته شده است .شرط عدم
لغزش و غیر نفوذپذیری در رابطه با جامد و دیوارههای لوله داخلی و بیرونی

V
V .V 
t
1
P  2V   g  (T T ref )  S i

3-33-3انرژی

2509

V  0
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شکل :1شکل فیزیکی دامنه شبیهسازی پر شده از مواد تغییر فاز دهنده
Fig. 1. The physical shape represents the simulation domain filled with phase change material.

به در روابط ( )4و ( )5به ترتیب آورده شده است:
3-33-3آنتالپی محسوس

 k

h H

  Vh  . 
h 
 C p

t t



 

(((

()4

آنتالپي کل مواد برابر است با مجموع آنتالپي محسوس  hو حرارت نهان ∆H

2510

(((


T

 c dt
p

Tref


h href 
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Table 1. The properties of phase change material and copper nanoparticles.

جدول :1خواص مواد تغییر فاز دهنده و نانوذره مس
مواد تغییر فاز دهنده

واحد

)63–63( 63

-

-

ظرفیت ذخیره گرما

kJ/kg

643/3

-

-

چگالی

kg/m3

337

kg/m3

4534

ضریب انبساط حجمی

K-1

7/775

K-1

ظرفیت گرمایی ویژه

kJ/kg.K

0437

kJ/kg

واحد

خواص
دمای ذوب

C

ویسکوزیته سینماتیکی
رسانایی گرمایی

°

1/33× 173

m/s

3-33-3آنتالپی
(((


×1/33
173

646

-

7/13 ،7/04

W/m.K

نانو ذره

-

W/m.K

477

3-33-3قانون دارسی
()8

محاسبه میگردد:
(((


که  ∆Hمیتواند از صفر(جامد) تا یک (مایع) تغییر کند .به همین

منظور ،کسر حجمی ذوب به صورت رابطه ( )7تعریف میگردد [:]21

if T  Ts
T  Tl

()11

تغییر میکند .ثابت ناحیه خمیری ،دامنه میرایی را مشخص میکند .مقادیر

if

if Ts  T  Tl

بزرگ آن میتواند باعث ایجاد نوسان در حل گردد .در این پژوهش ثابت

ناحیه خمیری  105در نظر گرفته شد.

فرضیاتی که در شبیهسازی برای نانوذره مواد تغییر فاز دهنده لحاظ شده

است عبارتند از:
3-33-3چگالی

3-33-3کسر حجمی

(((


 Amushثابت ناحیه خمیری است .ثابت ناحیه خمیری از  104تا 107

بزرگتر این ثابت بیانگر شیب سریع تر میرایی سرعت بوده و مقادیر خیلی

H 
L

()9

(((


H  h  H

مقدار گرمایی نهان به صورت گرمای نهان ماده ،L ،طبق رابطه ()6

Amush (1   )2
u
 3  0.001 i

Si 

H
 0
l
H

  0
l
T  Tsolidus
H


l
Tliquidus  Tsolidus

(((





 Tsو Tlبه ترتیب نشاندهنده دمای ابتدایی و انتهایی محدوده ذوب

nf 
(1   )  p  n

3-33-3ضریب انبساط حجمی
(((1


(1   )    p     n
  nf 

3-3-3-3ظرفیت گرمایی ویژه

ماده تغییر فاز دهنده میباشد .همچنین در رابطه ( ،Si )2ترم چشمه است که
تغییر) فاز در انتقال حرارت جابهجابی به رابطه مومنتوم اضافه
به علت اثرات (11

(((1


میشود که در رابطه ( )8آورده شده است.
2511


(1   )  c  p    c np

nf

c  
p
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3-3-3-3ویسکوزیته

p
(1   )2.5

(((1


np 

3-3-3-3رسانایی گرمایی

K np k0  kd
) k0 K n  2k p  2 (k p  K n

kp
) K n  2k p   ( k p  K n

(((1


kd  C (  c p )np v  d n
ثابت باال تعیین شده به صورت تجربی پس از کار واکاو و کواجی ارزیابی

میشود [.]21

شکل :2مقایسه نمودار زمان مطالعه حاضر با نتایج عددی تن و
همکاران [.]22

Fig. 2. Comparison of the time chart of the present study with the
numerical results of Tan et al. [22].

3-3-3-3نرخ تولید آنتروپی حرارتی

فشار ،انرژی حرارتی و کسر مایع به ترتیب به  1 ،0/3 ،0/4و  0/9انتخاب

2
2
k  T   T  
شده است .برای سه عدد استفان  1مختلف همچنین برای درصد وزنی  0و


Sh
  

T 2  x   y  
 0/04درصد در نظر گرفته شده است .جهت بررسی تاثیر تعداد مش بر حل

(((1


عددی سه شبکه مختلف با  25000و  35000و  45000سلول و همچنین

3-3-3-3نرخ تولید آنتروپی اصطکاکی

مشهای مختلف به لحاظ تعداد الیه مرزی کنار دیواره مورد بررسی قرار

گرفت .در نهایت بهترین مش الیه مرزی و همچنین  35000مش به عنوان

2
v y  
S f


2 
 شبکه مناسب انتخاب شده است .همچنین گام زمانی برای شبیهسازی 0/1
(  ((1
 
 T 2   x   y    y x  


ثانیه انتخاب شده است .معیار همگرایی برای معادالت پیوستگی و مومنتوم
2
2
   vx   vx    vx

 10-3و معادله انرژی  10-6در نظر گرفته شده است.

3-3-3-3عدد بیجان
(((1


Sh
St

4-44-4اعتبارسنجی

Be 

برای اعتبارسنجی نتایج مدل حاضر با نتایج عددی خدادادی و حسینزاده

[ ]22مقایسه شده است .با توجه به شکل  2نتایج از دقت خوبی برخوردارند.

4-4روش محاسباتی و اعتبارسنجی

5-5نتیجه عددی و بحث

4-44-4روش محاسباتی

در این قسمت به بررسی تاثیر پارامترهاي مختلف بر روي مواد تغییر فاز

شبیهسازي عددي به کمک نرمافزار فلوئنت انجام شده است .در مسائل

دهنده پرداخته شده است .تغییرات محاسبه کسر مایع در مقایسه با زمان برای

مدل آرام برای ویسکوزیته انتخاب شده است .برای اجزای سرعت ،اصالح

به ترتیب در شکل  3نشان داده شده است .عدد استفان شرایط کارکرد

تغییر فاز ،معادالت حاکم شامل معادالت پیوستگی ممنتوم و انرژي میباشند.

سه عدد استفان 0/1 ،0/05و ( 0/2تفاوت دما در  10، 5و  20سانتیگراد)
Stefan Number

2512

1
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شکل  :3تغییر کسرمایع نسبت به زمان برای کسر حجمی مختلف و دمای مختلف

شکل :4تغییر دما نسبت به زمان برای نانوذرات با کسر حجمی ثابت و دیوار در

Fig. 3. Variation of liquid fraction versus time for the various volume
fraction and different wall temperatures.

Fig. 4. Variation of temperature versus time for constant volume fraction of nanoparticleand different wall temperature.

دیوار.

دمای مختلف.

مثلث تحت ذوب را توصیف میکند .عدد استفان طبق رابطه ( )17محاسبه
میگردد:
(((1


) c pl (Ts  Tm
L

Ste 

گرمای ویژه مایع ،گرمای نهان و دمای ذوب مواد تغییر فاز دهنده و

دمای سطح دیوار پارامترهای برای تعیین عدد استفان هستند .با استفاده از
همان مواد تغییر فاز دهنده درون مثلث ،یک دمای سطح باالتر باعث افزایش

عدد استیفان باالتر میشود .کسر مایع از مواد تغییر فاز دهنده به عنوان

جرم ذوب فعلی تقسیم بر جرم کل مواد تغییر فاز دهنده تعریف شده است.
نتایج نشاندهنده این واقعیت است که زمان ذوب نانومواد تغییر فاز دهنده با

شکل  :5تغییر دما نسبت به زمان برای نانوذرات با کسر حجمی متفاوت و دیوار با
دمای  20درجه سانتیگراد.

افزایش کسر حجمی ،کاهش مییابد .با تغییرات کسر حجمی از  ۰تا 0/04

به ترتیب برای تفاوتهای دما  ۱۰، ۵و ۲۰زمان ذوب  ۱ ،۳و  0/5دقیقه زود

Fig. 5. Variation of temperature versus time for various volume frac°
tion of nanoparticle and constant wall temperature at ΔT=20 C

تر رخ میدهد .به علت افزایش هدایت حرارتی نانومواد تغییر فاز دهنده و
کاهش گرمای نهان در مقایسه با مواد تغییر فاز دهنده معمولی است .شکل
 3نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش درصد حجمی نانو به مواد تغییر
فاز دهنده زمان ذوب بصورت قابل توجهی کاهش مییابد.

تغییرات محاسبه دما در مقایسه با زمان برای سه عدد استفان (تفاوت

دما در  5،10و  20سانتیگراد (در شکل  4نشان داده شده است .نتایج

نشان میدهد که دمای مواد تغییر فاز دهنده با افزایش دمای سطح ،افزایش
مییابد.
تغییرات محاسبه دما در مقایسه با زمان برای دما در 20سانتیگراد و
کسر حجمی متفاوت در شکل  5نشان داده شده است .نتایج نشاندهنده
این واقعیت است که با تغییرات کسر حجمی از  0به  0/04دمای مواد تغییر

2513
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 0

  0.04

60 s

360 s

540 s

شکل  :6محدوده دمايي جزئي براي كسر حجمي مختلف نانو ذرات در دمای  5درجه سانتیگراد.
°
Fig. 6. Detailed temperature contour for various volume fractions of nano-particle when ΔT=5 C

فاز دهنده با کسر حجمی  0/04در یک زمان ثابت بیشتر است .همچنین در
زمان ذوب کامل دما مواد تغییر فاز دهنده با کسر حجمی  0نسبت به 0/04

دمای بیشتری دارد.

ناحیه به علت افزایش هدایت حرارتی نانو مواد تغییر فاز دهنده (به ویژه ناحیه
خمیری) با افزایش میزان حجم نانوذرات گسترش مییابد.

شکل  7خطوطی از کسر مایع در داخل فضای مثلثی را در مراحل

کانتور دما مواد تغییر فاز دهنده برای اختالف دمای  5درجه سانتیگراد

مختلف فرایند ذوب نشان میدهد .رنگ آبی و قرمز به ترتیب مواد تغییر فاز

فاز دهنده جامد/مایع است که در آن درجه حرارت کمتر/بیشتر از 308/15

میشود که انتقال گرما از دیواره داغ به مواد تغییر فاز دهنده جامد موجب

و کسر حجمی مختلف نانوذرات در شکل  6نشان داده شده است .مواد تغییر

دهندههای جامد و مایع (ذوب شده) را نشان میدهد .در ابتدای فرایند دیده

و  310/15کلوین است .همچنین ناحیهای خمیری است که در آن دمای

ذوب شدن یک الیه نازک مواد تغییر فاز دهنده میشود .هدایت گرما عامل

بین نانومواد تغییر فاز دهنده و دیوار داخلی مثلث (به جز الیه بسیار نازک در

متقارن است .با گذشت زمان ،سطح ذوب مواد تغییر فاز دهنده در اطراف

بین  308/15و  310/15کلوین است .شکل نشان میدهد که بیشتر مناطق

نزدیکی دیوار داغ) در ناحیه خمیری قرار دارند .میتوان مشاهده کرد که این

2514

اصلی انتقال حرارت است .در این رابطه ،جبهه ذوب در اطراف دیوار داغ
سیلندر داغ ضخیمتر میشود ،به ویژه باالی محفظه داغ .نتایج نشان میدهد
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 0

  0.04

60 s

360 s

شکل  :7محدوده کسر مایع جزئي و زمینه خطوط سرعت براي كسر حجمي مختلف نانوذرات در دمای  10درجه سانتیگراد.
°
Fig. 7. Detailed liquid fraction and velocity fields contour for various volume fraction of nano-particle when ΔT=10 C

که میزان ذوب در بخش باال بسیار بیشتر از بخش پایین است .میتوان از
شکل ،که خطوط ساده و درجه حرارت را نشان میدهد ،به این نتیجه رسید،
که با گذر زمان پایین محفظه داغ ،اثر جابهجایی طبیعی قابل مشاهده میشود

و ذوب به علت تاثیرات بویانسی به سمت پایین محفظه حرکت میکند.

در شکل  8مقایسهای به منظور بررسی نرخ تولید آنتروپی حرارتی با

زمان برای سه عدد استفان (تفاوت دما در  10 ،5و  20سانتیگراد) را نشان

میدهد .نتایج نشان میدهد با افزایش عدد استفان نرخ تولید آنتروپی حرارتی
به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .در یک کسر حجمی و عدد استفان

ثابت با گذشت زمان نرخ تولید آنتروپی حرارتی کاهش مییابد.

در جدول  2مقایسهای به منظور بررسی نرخ تولید آنتروپی حرارتی با

زمان برای یک عدد استفان (تفاوت دما در  5سانتیگراد) را نشان میدهد.
نرخ تولید آنتروپی حرارتی ابتدا افزایش مییابد و سپس با گذشت زمان،

شکل  :8تغییر نرخ تولید آنتروپی حرارتی نسبت به زمان برای نانوذرات با کسر
حجمی متفاوت و دیوار در دمای مختلف.

کاهش مییابد .نرخ تولید آنتروپی حرارتی با تغییرکسر حجمی از  ۰تا 0/04
دریک زمان ثابت بیشتر میشود.

Fig. 8. Variation of the thermal energy generation rate versus time for
various volume fraction of nanoparticle and different wall temperatures.
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 0

  0.04

60 s

360 s

. درجه سانتیگراد5  محدوده نرخ تولید آنتروپی حرارتی سرعت براي كسر حجمي مختلف نانوذرات در دمای:9 شکل
Fig. 9. Detailed thermal energy generation rate contour for various volume fraction of nano-particle
°
when ΔT=5 C

Table 2. Thermal energy generation rate of the storing system.

میزان نرخ تولید آنتروپی حرارتی سیستم ذخیرهسازی انرژی:2 جدول

 تغییر نرخ تولید آنتروپی اصطکاکی نسبت به زمان برای نانوذرات با کسر:10 شکل
حجمی متفاوت و دیوار در دمای مختلف
Fig. 10. Variation of the frictional energy generation rate versus time
for various volume fraction of nanoparticle and different wall temperatures.
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6-6نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی عددی رفتار ذوب مواد تغییر فاز دهنده در

7-7فهرست عالئم
عالئم انگلیسی

یک مبدل حرارتی دو لولهای دوبعدی پرداخته شده است .شبیهسازی گذار در

Amush

داخل یک محفظه با لوله داخلی دایرهای و خارجی مثلثی انجام شده است.
اعتبارسنجی آن با کار خدادادی و حسینزاده [ ]11انجام شده است .نتایج

شبیهسازی نشاندهنده افزایش میزان ذوب نانومواد تغییر فاز دهنده نسبت

به مواد تغییر فاز دهنده معمولی به علت افزایش هدایت حرارتی و کاهش

گرمای نهان است .این مطالعه شبیهسازی یک پتانسیل عالی برای استفاده

از نانوذرات در مواد تغییر فاز دهنده را در برنامه ذخیرهسازی انرژی گرمایی
نشان میدهد .اکثریت آنتروپی در محیط ایجاد میشود ،زیرا انرژی به محیط
زیست منتقل میشود و هدر میرود .افزودن نانوذرات به مواد تغییر فاز دهنده،

هدایت گرمای موثر مواد تغییر فاز دهنده را افزایش داد .با این حال ،گرمای

ویژه و حرارت نهان مواد تغییر فاز دهنده کاهش مییابد .مزیت افزایش
هدایت حرارتی مؤثر درکاهش تولید آنتروپی سیستم ،بسیار بیشتر از کاهش
گرمای ویژه و حرارت نهان نانومواد تغییر فاز دهنده است .اگر یک سیستم
ذخیرهسازی حرارتی در مقدار خاصی از انرژی صرفهجویی در نظر گرفته شود،

کاهش انرژی ذخیره شده میتواند با استفاده از نانومواد تغییر فاز دهنده بیشتر

ناحیه خمیری ثابتkgm-3s-1،

Ste

عدد استفان

Be

عدد بیجان

'C

ثابت

Cp

ظرفیت گرمایی،

d

قطرmm ،

dn

قطر نانو ذرهmm ،

g

ثابت گرانشیms-2 ،

Jkg-1

H

آنتالپی کل،

h

آنتالپی محسوسJ/kg ،

K

ضریب هدایت حرارتیWm-1K-1 ،

Jkg-1

L

گرما نهانJ/kg ،

Pr

عدد پرانتل

Ra

عدد رایلی

S

ترم چشمه

Sf

نرخ تولید آنتروپی اصطکاکی،

Sh

نرخ تولید آنتروپی حرارتیWK-1 ،

T

دماK ،

Ts

دما سطحK ،

v

سرعت سیالms-1 ،

عالئم يونانی

ساخته شود .عملکرد واحد ذخیرهسازی حرارتی با افزایش غلظت نانوذرات

درنانو مواد تغییر فاز دهنده بهبود مییابد.

نتایج نشان میدهد افزایش عدد استفان تاثیر بسیار بیشتری بر روی

کاهش زمان ذوب دارد .افزایش عدد استفان باعث افزایش اختالف دمایی
بین سیال ورودی و ماده تغییر فاز دهنده شده که این امر منجر به افزایش

پتانسیل سیال گرم برای ذوب میگردد .بنابراین افزایش عدد استفان از 0/05

β

ضریب انبساط گرماییK-1 ،

Ø

کسر حجمی

μ

لزجت دینامیکی،

λ

کسر مایع

kgm-1s-1

ρ

چگالیkgm-3 ،

ρ

ویسکوزیته سیال Nsm-2

زيرنويس

به 0/1و از  0/05به  0/2باعث کاهش زمان ذوب تا  53و  76درصد میگردد.

l

همچنین افزایش نانوذره با کسر حجمی  0/04به مواد تغییر فاز دهنده در سه
استفان باعث کاهش زمان ذوب تا 20درصد میگردد.
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فاز مایع

n

نانوذره

np

نانومواد تغییر فاز دهنده

p

مواد تغییر فاز دهنده

s

فاز جامد

WK-1
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[9] B. Zalba, J.M. Marı́n, L.F. Cabeza, H. Mehling, Review
on thermal energy storage with phase change: materials,
heat transfer analysis and applications, Applied Thermal
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