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 چکیده 

کاهش اختالف بین انررژی تولیرد و مفررفی     با ذخیره انرژی حرارتی

گردد. ذخیره انرژی حرارتری  حرارتی می هایسامانهسبب بهبود بازده 

رژی حرارتری زيراد و   صورت گرمای نهان به سبب داشتن چگالی انر به

دمای کارکرد ثابت توجه بسیاری از محققین را به خرود جبرب کررده    

است. در اين مطالعه به بررسی عددی فراينردهای انماراد در مبردل    

های مستطیبی حاوی ماده تغییرر فراز دهنرده    حرارتی سه لوله با پره

RT82 افراار فبوننرت بررای    شده است. در اين بررسی از نررم پرداخته

سازی دوبعدی مبدل حرارتی سه لوله با فرض جريان آرام، ناپايا یهشب

مکانیسرم انتقرال    ریترثث است. هاچنین  شدهاستفادهو غیرقابل تراکم 

شده اسرت. سر س   حرارت جابمايی آزاد در اين مطالعه در نظر گرفته

هرای  هرای متتبرا از پرره   انماراد، آرايرش   کراهش زمران  منظرور  به

هرا ثابرت در نظرر    متتبا )مساحت کل پرره های مستطیبی و با طول

شده است( با توجه به الگوی انتقال حرارت انتترا  و مقايسره   گرفته

آمده برای فرآيند انمااد سبب کاهش دستبه نهايی هایگرديد. مدل

. شددر مرجع  ارانه شده نسبت به مدل فاز رییتغدرصدی زمان  1/21

مطالعه برا نترايج عرددی و    در اين  آمدهدستبهانمام نتايج عددی سر

 آزمايشگاهی مرجع مقايسه و اعتبار سنمی شد. 

 

 واژه های کلیدی

، مراده تغییرر فراز دهنرده، انماراد، آرايرش       مبدل حرارتی سره لولره  

 ها، مکانیسم جابمايی طبیعیقرارگیری پره

 

 مقدمه

اکسریدکربن  منظور کاهش انتشار گاز دیمحققین در سراسر جهان به

جو  ازحدشیبهای فسیبی  که باعث گرمايش ق سوختناشی از احترا

پذير ، هاواره در جستموی منابع انرژی جديد و تمديدشودیمزمین 

هايی برا دمرای کرارکرد کرم     خفوص در بتشهستند. اين موضوع به

 ترر تیر بااها هرا سراختاان ی گرمايش و سرمايش در هاستمیسمانند 

ی ترثمین گرمرايش و   . انرژی خورشیدی دارای ظرفیت زياد بررا است

هرا، ترثمین آ  گررم خرانگی،     سرمايش فضای موردنیاز در سراختاان 

هرا اسرت.   تثمین انرژی فرآيندهای صنعتی و گرمايش فضرای گبتانره  

حال انرژی خورشیدی متغیر با شرراي  آ  و هروايی، منقطرع و    بااين

گیرری مررثر از   بنابراين برای بهره تنها در طول روز در دسترس است.

گرمايی  ی است تا انرژیهايسامانهخورشیدی نیاز به استفاده از  انرژی

مازاد دريافت شده در طول روز را برای استفاده در هنگام شب ذخیره 

ی حرارتری  هرا سرتم یسناايد. هاچنین ذخیره انرژی بازيابی شده در 

دهد. ذخیرره  سودمند است و بازده کل سیستم حرارتی را افاايش می

قیقت باعث کاهش اختالف میان انرژی تولیدی و انرژی حرارتی در ح

کند. بايد مفرفی شده و نقش مهای در کاهش مفرف انرژی ايفا می

هرای ذخیرره انررژی موجرود باهردف      توجه داشت که توسعه سرامانه 

کاهش هاينه و افاايش بازده هاانند ايماد منابع انرژی نو ارزشاند و 

 حیاتی هستند.

کارآمد بايد قادر به ذخیره انرژی بررای   يک سیستم ذخیره انرژی     

مدت طوالنی با حداقل تبفات و هاچنین دارای ظرفیت ذخیره انرژی 

زياد به ازای واحد حمم باشد. هاچنرین نررذ ذخیرره و دفرع انررژی      

 .توس  سیستم ذخیره انرژی بايد متناسب با شراي  کارکرد آن باشرد 
هرايی ازجابره   يتصورت گرمای نهران دارای محردود  ذخیره انرژی به

پايین بودن ضريب هدايت حرارتی، تغییر حمم و خواص ترمروفیاکی  

مواد طی فرآيند تغییر فاز است. پايین بودن ضريب هردايت حرارتری   

مواد تغییر فاز دهنده سبب شده است تا کاربرد ايرن مرواد در حروزه    

انرژی تا حدی محدود شود. ضريب هدايت پايین سبب کراهش نررذ   

ت در مرواد و افراايش زمران ذو  يرا انماراد و درنتیمره       انتقال حرار

هرای  شود. بنابراين اسرتفاده از رو  کاهش بازده سیستم حرارتی می

افاايش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده طی فرآينردهای ذو   

 و انمااد الزم و ضروری است.

های متتبفی را برای افاايش انتقرال حررارت برین    محققین رو      

واد تغییرفازدهنده و سیال انتقال دهنده حرارت جستمو کررده انرد.   م

دو رو  افراايش سرطا انتقرال حررارت برا       اين کار به طور عاده به

 لرول  های چندبه کارگیری مبدليا و  [1] دارپرههای استفاده از لوله

با  تغییر فازدهندهافاايش ضريب هدايت حرارتی مواد  هاچنین و [2]

بره درون مراده    [3] وارد کردن ذراتی با ضريب هردايت حرارتری براال   

گردد. مطالعه حاضر به رو  عددی، افاايش انمام می تغییر فازدهنده

 تغییرر  با در ماده تغییر فاز دهنده طی فرآيند انمااد را انتقال حرارت

های مستطیبی در عین ثابت مانردن مسراحت   هندسی برای پره مدل

 تغییرفازدهنرده مواد  انماادکند. برای تحبیل فرآيند ها بررسی میپره
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اسرت. نررم افراار فبوننرت     استفاده شده 1ساز فبوننتاز نرم افاار شبیه

جهرت شربیه    2تتبترل  –مم محدود و رواب  رياضی آنتال ی رو  ح

 د.بربه کار می انماادسازی فرآيند 

 

 مدل فیزیکی

نشان داده شده است.  1سطا مقطع مبدل حرارتی سه لوله در شکل 

اين مدل به ترتیب دارای لولره داخبری، میرانی و خرارجی بره شرعاع       

ولره داخبری   باشد. هاچنین ضتامت لمتر میمیبی 100و  75، 4/25

مترر مری باشرد. طرول     میبی 2متر و ضتامت دو لوله ديگر میبی 2/1

هرا بره منظرور اطاینران از     باشد. جنس لولره متر میمیبی 42ها فین

تغییرر  شود. جنس مواد هدايت حرارتی باال، از جنس مس انتتا  می

باشد، که در لوله میانی در میRT82 به کار رفته از پارافین  فازدهنده

 ها قرار دارد.ی میان پرهفضا

 
 [4]مقطع مبدل حرارتی سه لوله با پره های مستطیبی :1شکل

        

 روش حل و فرضیه ها

پايرا و  در مبدل حرارتی سه لوله آرام، غیرر  تغییرفازدهندهجريان مواد 

شود. از اتالفات لاجت صرف نظرر شرده   ناپذير در نظر گرفته میتراکم

ماننرد ضرريب هردايت     تغییرفازدهندهاست. خواص ترموفیايکی مواد 

ظرر  حرارتی، ضريب لاجت و گرمای ويژه در ايرن مطالعره ثابرت در ن   

شود. تاثیر جابمايی طبیعی با استفاده از تقريب بوزيسرنک  گرفته می

توزيع جريان و دما به ترتیب با حل معادالت  درنظر گرفته شده است.

آيد. به ترتیب معادالت پیوسرتگی،  ناويراستوکس و انرژی به دست می

 :شوندمومنتوم و انرژی به صورت زير تعريا می

(1)     0t i iu    

 

(2)    ( )jt i i i jj i i i iu u u u P g S        

 

(3)        t i it i iH H u k TH         

 سرعت سریال،  iu ، تغییر فازدهندهدانسیته مواد دراين معادالت

ضرريب هردايت    kشرتا  جاذبره،    gفشرار،   pيسکوزيته دينامیکی، و

تابع تتبتل نام دارد کره   iSباشد. عبارت می کلآنتال ی  Hحرارتی و 

 :[5] شودبه صورت زير تعريا می شود وادله مومنتوم اضافه میمعبه 
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 د:نشوصورت زير تعريا میبه و کل آنتال ی محسوس
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γ اسرت تغییر فاز بین حالت جامد و مرايع   کسر مايع ايماد شده طی .

 γدر اين حالت دما کاتر از دمای ذو  و بیشتر از دمای انمااد است. 

 شود :به صورت زير تعريا می
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د سانتیگرا 90و در دمای  مايعدر حالت  تغییرفازدهندهدر ابتدا، مواد 

ی دمای سیال انتقال هستند. دمای ثابت ديواره لوله که نشان دهنده

شراي   بنايراين .استدرجه سانتی گراد  65دهنده حرارت نیا است، 

 شوند:مبدل حرارتی سه لوله به صورت زير بیان میمرزی در اولیه و 

(9)          363.15 ini init t T KT    
(10)          338.15 ini init t T KT    
(11) 77            3 .15  38HTFr mm T KT   

 

 اعتبارسنجی نتایج

مقايسره نترايج عرددی حاصرل از ايرن پرژوهش را برا نترايج          3 شکل

نشان مری دهرد.    1برای مدل شکل  [4] آزمايشگاهی و عددی مرجع

شود که نتايج با دقت قابرل قبرولی برا يکرديگر مطابقرت      می مشاهده

ثانیره   6دقیقره و   124کامل بررای ايرن وضرعیت    انمااد دارند. زمان 

بره  دهد که مقدار کسر مرايع  مواد زمانی روی می کامل انمااد. است

 برسد.صفر 

 
 مقاديرکسر ذو  شده بر حسب زمان  :2شکل

 

 نتایج و بحث ارائه

ای انتتا  شدند که انمااد مراده تغییرر   گونهها بهابعاد و موقعیت پره

زمان و با نرذ يکسان انمام طور همفاز دهنده در سراسر مقطع لوله به

اع حرارت در نواحی مشتص در مقطع لوله جبروگیری  پذيرد و از تم
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مسیر جريان سیال مذا  با توجه به اختالف چگالی که نتیمره   شود.

اختالف دما می باشد، تعیین مری شرود. ايرن امرر خرود برر انتترا         

گذار است. الزم به توضیا است، که اگرر  ها تاثیرموقعیت قراردهی پره

شوند، با توجه به اينکه مساحت پره ها به سه قسات يا بیشتر تقسیم 

بايست ثابت باقی بااند، تعداد پره ها بیشتر می شود. اما ايرن کرار   می

هرا،  زيرا با کوتاه شدن طول پره قال حرارت را افاايش نتواهد کرد.انت

های لوله داخبی و خارجی بیشتر شرده و پترش   فضای خالی بین پره

 حرارت آهسته تر صورت می گیرد.

 

 
 ل هندسی ارانه شده جهت افاايش انتقال حرارتمد: 3شکل

 
 شده در اين مطالعهبرای مدل ارانه هامقادير طول پره :1جدول 

 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Proposed 

model 
26 27 28 30 28 28 28 

 

 گیرینتیجه

ها، تغییر گردد، با نفا کردن پرهمشاهده می 3هاانطور که در شکل 

هايی کره پترش حررارت کاترر     دن آنها در مکانو قرار دا هاطول پره

مرواد و در نتیمره    نررذ انماراد  وجود داشت، افاايش چشاگیری در 

هرا  است، در حالی که مساحت کل پرهانمااد ايماد شدهکاهش زمان 

که پرس   3 است. مدل شکلتغییر نکرده و حمم ماده تغییر فازدهنده

 يکنرواختر از بررسی چندين مدل هندسری ديگرر و براسراس پترش     

 انمارادی زمران   4حرارت در مواد انتتا  شده است، مطراب  شرکل   

 آورد.ثانیه را فراهم می 50دقیقه و  97برابر با 

 
 در فرآيند انمااد کسر ذو  شده بر حسب زمان: 4شکل

 

 فهرست عالئم 

pC ( 1ظرفیت حرارتی ويژه-K1-Jkg)  

C ( 1ثابت ناحیه خایری-s3-kgm) 

g شتا  جاذبه زمین (2-ms) 

h ( 1آنتال ی محسوس-Jkg) 

H ( 1آنتال ی کل-Jkg) 

k  ضريب هدايت حرارتی(1-K1-Wm) 

L ( 1گرمای نهان-Jkg) 

p ( 2فشار-s1-kgm) 

r  شعاع(m) 

Si جابه چشاه مومنتوم (2-s2-kgm) 

T  دما(K) 

iu ( 1سرعت-ms) 

 عالیم یونانی

β (1ضريب انبساط حمای-K) 

γ مايع کسر 

ε تثاب 

  ( 1لاجت دينامیکی-s1-kgm) 

  ( 3چگالی-kgm) 

 هازیرنویس

i , j های متتفاتیمرلفه 

ini )اولیه )زمان 

HTF دهنده حرارتسیال انتقال 

m  ذو 

ref مرجع 

s جامد 

l مايع 
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