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 کیدهچ

جهت از بین بردن اختالف میان انرژی تولیدی و  ذخیره انرژی گرمایی در

باشد. ذخیره انرژی های حرارتی میمصرفی و همچنین بهبود بازده سیستم

گرمای  صورت بهگرمای نهان ذوب نسبت به ذخیره انرژی  صورت به

انرژی به ازای واحد حجم یا جرم  انباشتمحسوس به دلیل افزایش ظرفیت 

باشد. این دارای بازده بیشتری می و ثابت ماندن دما طی فرآیند تغییر فاز،

لوله را مورد  دهنده در مبدل حرارتی سه فاز تغییرپژوهش فرآیند ذوب مواد 

مدل عددی دو بعدی توسط نرم افزار فلوئنت ایجاد شده  دهد.بررسی قرار می

 phase change) دهنده فاز مواد تغییر درنتقال حرارت است. برای بهبود ا

material ) آرایش، تغییراتی در ،هاپرهمساحت سطح  داشتننگهثابت با 

از این کار یافتن  . هدفایجاد شده است های مستطیلیطول پرهو تعداد 

انتقال حرارت و کاهش زمان ذوب جهت افزایش  درهندسی  مدلبهترین 

 است.شده سنجی اعتبار مرجع نتایج نتایج عددی حاصل با  باشد.می

جابجایی  – لولهمبدل حرارتی سه  - دهنده فاز تغییرمواد  كلیدی: هایواژه

 گرمای نهان ذوب – طبیعی

 

 مقدمه 

 3/35تجاری و خدماتی در حدود  های مسکونی،بخشدر انرژی مصرفی 

شود. از این مقدار در حدود درصد از کل انرژی مصرفی در جهان را شامل می

. جهت کاهش باشدمیگرم خانگی درصد مربوط به گرمایش فضا و آب  75

 فاز انرژی حرارتی توسط مواد تغییرحرارتی، های مصرف انرژی در سیستم

ذخیره و سپس این انرژی ذخیره شده در دهنده، در زمان عدم اوج مصرف، 

دهای انرژی گرمایی خورشیدی گردد. بیشتر کاربرزمان اوج مصرف آزاد می

گیری از ذخیره انرژی حرارتی به دمای ثابت یا تقریبا ثابتی نیاز دارند. بهره

ذوب یا انجماد این دمای ثابت را که همان دمای  ،انبه صورت گرمای نه

-زمینه در فاز دهندهمواد تغییر  .سازددهنده است، فراهم می فاز مواد تغییر

کن، الکترونیک، تجهیزات خشکمحصوالت  جمله از مهندسی مختلف های

و  های تبریدبازیافت کننده گرمای اتالفی، اجاق خورشیدی، سیستم

های گرمایش و سرمایش و آب گرم تاسیسات ساختمانی مانند سیستم

ها مانند بازیافت گیرند. در بعضی از کاربردخانگی مورد استفاده قرار می

ولی در مواردی باشد، سریع گرما با نرخ باال میحرارت اتالفی، نیاز به دریافت 

های آب گرم خورشیدی، نیاز به دفع سریع حرارت با نرخ دیگر مانند سیستم

طی فرایند ذوب نیاز به استفاده از در  تنها اولکاربرد در باشد. زیاد می

حرارتزایش انتقال های افروش

 

فقط درطی فرایند انجماد نیاز به استفاده  ،کاربرد دومباشد. حال آن که در می

 نقطه ضعف مواد تغییرباشد. ها برای افزایش انتقال حرارت میروشاین از 

باشد. این مسئله باعث ها میدهنده پایین بودن ضریب هدایت حرارتی آن فاز

شود. به محدودیت کاربرد این مواد به عنوان منابع ذخیره انرژی گرمایی می

های مختلفی را برای افزایش انتقال حرارت بین همین منظور محققین روش

. این اند ل انتقال دهنده حرارت جستجو کردهدهنده و سیا فاز مواد تغییر

ت )استفاده حراردهنده کار به طور عمده به دو روش افزایش سطح انتقال 

لوله( و افزایش ضریب هدایت  های چنددار و به کارگیری مبدلپرههای از لوله

)وارد کردن ذراتی با ضریب هدایت حرارتی  دهنده تغییر فازحرارتی مواد 

دهنده درون  فاز ، جایگذاری مواد تغییردهنده تغییر فاز موادباال به درون 

 تغییر فازاستفاده از روش تحریک حباب به درون مواد  یا مواد متخلخل و

کارانش تاثیر تغییر زوایای همچنین اسالم نژاد و هم گردد.( انجام میدهنده

های مبدل حرارتی سه لوله را بر میزان انتقال حرارت و ذوب مواد بررسی پره

ت در مبدل مطالعه حاضر به روش عددی، افزایش انتقال حرار. ]1[کردند 

ای هف هندسی برای پرهلمدل های مخت به کارگیری ی سه لوله را باارتحر

برای تحلیل  کند.ها بررسی میپرهبت ماندن مساحت یلی در عین ثامستط

( fluentساز فلوئنت )از نرم افزار شبیه دهنده فاز تغییرفرآیند ذوب مواد 

ریاضی د و روابط افزار فلوئنت روش حجم محدونرم  است. استفاده شده

 .]2[ بردمی به کارجهت شبیه سازی فرآیند ذوب  تخلخل – آنتالپی

 

 مدل فیزیکی

شده است. این مدل  ترسیم( 1)مبدل حرارتی سه لوله در شکل  سطح مقطع

 100و  75، 4/25به ترتیب دارای لوله داخلی، میانی و خارجی به شعاع 

متر و ضخامت دو میلی 2/1باشد. همچنین ضخامت لوله داخلی متر میمیلی

از ها لوله باشد.متر میمیلی 42ها طول فین باشد.متر میمیلی 2لوله دیگر 

به کار رفته که در لوله  دهنده فاز تغییر مادهشود. مس انتخاب می جنس

-Rubitherm) 82تیآر روبیترمها قرار دارد، میانی در فضای میان پره

RT82) باشد.می 

 

 
 های مستطیلیحرارتی سه لوله با پرهمقطع مبدل  -1 شکل
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 و فرضیه هاروش حل 

 پایا و تراکمدر مبدل حرارتی سه لوله آرام، غیر دهنده فاز تغییرجریان مواد 

 فات لزجت صرف نظر شده است. خواصشود. از اتالناپذیر در نظر گرفته می

مانند ضریب هدایت حرارتی، ضریب لزجت  دهنده فاز تغییرترموفیزیکی مواد 

. تاثیر جابجایی گرفته شده است ویژه در این مطالعه ثابت در نظر و گرمای

توزیع جریان  .نظر گرفته شده است طبیعی با استفاده از تقریب بوزیسنک در

آید. به و دما به ترتیب با حل معادالت ناویراستوکس و انرژی به دست می

 شوندستگی، مومنتوم و انرژی به صورت زیر تعریف میترتیب معادالت پیو

]3[: 

∂𝑡(ρ) + ∂𝑖(ρ𝑢𝑖) = 0                             (1)  

∂𝑡(ρ𝑢𝑖) + ∂𝑗(ρ𝑢𝑖𝑢𝑗) = 𝜇 ∂𝑗𝑗𝑢𝑖 − ∂𝑖𝑝 + ρ𝑔𝑖 + 𝑆𝑖    (2)  

 ∂𝑡(ρℎ) + ∂𝑡(ρ∆𝐻) + ∂𝑖(ρ𝑢𝑖ℎ) = ∂𝑖(𝑘 ∂𝑖𝑇)        (3)  

 µسرعت سیال،   𝑢𝑖، تغییر فازدهندهدانسیته مواد  ρاین معادالت  در

ضریب هدایت حرارتی و  kشتاب جاذبه،  gفشار،  pویسکوزیته دینامیکی، 

h باشد. عبارت آنتالپی محسوس می𝑆𝑖  معادله مومنتوم  به صورت زیر  در

 :]4[ شودتعریف می

𝑆𝑖 = 𝐶(1 − 𝛾)2 𝑢𝑖

𝛾3+Ɛ
 (4                          )  

γ باشد. در حالت جامد و مایع می کسر مایع ایجاد شده طی تغییر فاز بین

به صورت  γاین حالت دما کمتر از دمای ذوب و بیشتر از دمای انجماد است. 

 شود :زیر تعریف می
 𝛾 = ∆𝐻 𝐿⁄                                                  (5) 

{

0                  𝑖𝑓 𝑇 < 𝑇𝑠

1                  𝑖𝑓 𝑇 > 𝑇𝑙
(𝑇−𝑇𝑠)

(𝑇𝑙−𝑇𝑠)
       𝑖𝑓 𝑇𝑙 > 𝑇 > 𝑇𝑆

                       (6) 

گراد سانتی 27در حالت جامد و در دمای  دهنده فاز تغییردر ابتدا، مواد 

ی دمای سیال انتقال دهنده دیواره لوله که نشان دهندههستند. دمای 

باشد. شرایط مرزی در درجه سانتی گراد می 90 ثابت و حرارت نیز است،

  :باشندحرارتی سه لوله به صورت زیر میمبدل 

𝑟 = 𝑟𝑖          →           𝑇 = 𝑇𝐻𝑇𝐹                  (7) 

𝑟 = 𝑟𝑚         →           𝑇 = 𝑇𝐻𝑇𝐹                   (8) 

 باشد :شرط اولیه نیز به صورت زیر می

𝑡 = 0          →           𝑇 = 𝑇𝑖𝑛𝑖                     (9) 
 

 و بحثنتایج  ارائه

 از این پژوهش را با نتایج عددی مرجع عددی حاصلنتایج  مقایسه( 2) شکل

شود که نتایج با دقت یمالحظه م دهد.نشان می( 1شکل )مدل برای  ]5[

 47زمان ذوب کامل برای این وضعیت  قابل قبولی با یکدیگر مطابقت دارند.

دهد که مقدار ذوب کامل مواد زمانی روی می .باشدمی ثانیه 42و  دقیقه

 کسر مایع شده به یک برسد.
 

 
 ]5[شده بر حسب زمان ذوب كسر -2شکل

 
 انتقال حرارت   افزایشمدل هندسی ارائه شده جهت  -3شکل

 

ف چگالی که نتیجه اختالف دما مسیر جریان سیال مذاب با توجه به اختال

ها بر انتخاب موقعیت قراردهی پره شود. این امر خودباشد، تعیین میمی

ها به سه قسمت یا بیشتر . الزم به توضیح است، که اگر پرهگذار استتاثیر

بایست ثابت باقی بماند، تعداد پره تقسیم شوند، با توجه به اینکه مساحت می

. این دادها بیشتر می شود. اما این کار انتقال حرارت را افزایش نخواهد 

نها بیشتر ها، فضای خالی بین آیل است، که با کوتاه شدن پرهن دلمساله به ای

 گیرد.تر صورت می شده و پخش حرارت آهسته

 

 گیرینتیجه

قرار دادن  ها وبا نصف کردن پرهگردد، مشاهده می( 4همانطور که در شکل )

(، افزایش 1که پخش حرارت کمتر وجود داشت )شکلهایی آنها در مکان

ایجاد شده است.  مواد و در نتیجه کاهش زمان ذوبچشمگیری در ذوب 

اساس  چندین مدل هندسی دیگر و برپس از بررسی  ( که3مدل شکل )

( کمترین 4مطابق شکل ) پخش بهتر حرارت در مواد انتخاب شده است،

  آورد.میرا فراهم  ثانیه 34و  دقیقه 36زمان ذوب برابر با 

 
 شده بر حسب زمان  ذوبكسر  -4شکل
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