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  تغيير فاز دهنده سازي انرژي در موادانرژي در ساختمان با ذخيره كاهش مصرف
  

  aشناس كاشانيسميرا حق
  
  

a؛ دانشكده فني مهندسي - دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجوي كارشناسي ارشد@yahoo.comhaghshenas_samira 
  
  
 
 
  

 چكيده
اي هاي نوين در راستاستفاده از منابع جديد انرژي و ابداع روش

يكي از  .كاهش مصرف انرژي همواره مورد توجه محققين بوده است
-هايي كه اهميت آن كمتر از يافتن منابع انرژي جديد نميحلراه

برخي از . باشد، گسترش تجهيزات و مواد ذخيره كننده انرژي است
از . اين مواد عالوه بر ذخيره انرژي نقش عايق حرارتي را نيز دارند

كنولوژي در اين زمينه، ذخيره انرژي به فرم مشكالت پيش روي ت
مناسب است به نحوي كه در موقع لزوم بتوان آن را به فرم مورد نياز 

هاي ذخيره انرژي نه تنها موجب استفاده از سيستم. تبديل نمود
شود بلكه كاهش مصرف افزايش عملكرد سيستم و اطمينان آن مي

هاي نوين و كارآمد در زمينه يكي از روش. انرژي را نيز به همراه دارد
در  .1باشدمي ذخيره انرژي حرارتي استفاده از مواد تغيير فاز دهنده

اين مقاله به بررسي كارايي حرارتي آجرهاي مجهز به مواد تغيير فاز 
دهد كه استفاده ها نشان مينتايج بررسي .دهنده پرداخته شده است

ورودي به ساختمان را تا از مواد تغيير فاز دهنده ميزان شار حرارتي 
هاي مواد همچنين افزايش تعداد حفره. دهددرصد كاهش مي 38

درصدي شار حرارتي و بار  11تغيير فاز دهنده در آجر موجب كاهش 
  .شودسرمايشي مي

سـازي  خيره انرژي، مواد تغييـر فـاز دهنـده، شـبيه    ذ :كلمات كليدي
  عددي

  مقدمه
-ي گرمايي محسوس و نهان ميانرژي حرارتي را به دو صورت انرژ   

، انرژي حرارتي 2در ذخيره انرژي محسوس. توان در مواد ذخيره نمود
ميزان . شودبا افزايش دماي جسم جامد يا مايع در آن ذخيره مي

انرژي محسوس ذخيره شده در جسم تابعي از دما، ظرفيت گرمايي 
ويژه آب به دليل داشتن ظرفيت گرمايي  .باشدويژه و مقدار جسم مي

باال و ارزان بودن يكي از بهترين مواد جهت ذخيره محسوس انرژي 
درجه سلسيوس روغن، فلزات  1000ولي در دماهاي باالي . باشدمي

ذخيره انرژي گرمايي توسط  . شوندهاي مذاب جايگزين آب ميو نمك
به هنگام تغيير فاز جسم از حالت جامد به  3جسم به صورت نهان

                                                 
1 Phase Change Material (PCM) 
2 Sensible Heat Storage 
3 Latent Heat storage 

در طراحي هر سيستم ذخيره  .گيرداز صورت ميمايع يا مايع به گ
كند، بايستي انرژي كه بر مبناي مواد تغيير فاز دهنده عمل مي

  :حداقل سه مورد زير در نظر گرفته شود
  مناسب با دماي ذوب مورد نظر  PCMماده  )1
  مبدل حرارتي با سطح تبادل حرارتي مناسب )2
كه قابليت جذب تغييرات حجم  PCMمحفظه نگدارنده  )3

PCM  به هنگام تغيير فاز را داشته باشد و سازگار با آن
  .باشد

مواد تغيير فاز دهنده انرژي را به صورت گرماي نهان ذوب ذخيره 
كنند، اين مواد انرژي را تقريباً در همان دمايي كه جذب مي. كنندمي

برابر انرژي  14الي  5ميزان ذخيره انرژي اين مواد . كنندآزاد نيز مي
توانند به صورت محسوس در ادي مانند آب يا سنگ مياست كه مو

بايستي دماي ذوب، خصوصيات  PCMدر انتخاب . خود ذخيره كنند
كي، شيميايي آن و همچنين مقرون به صرفه بودن در نظر يترمودينام

وابسته به كاربرد و دماي طراحي  PCMانتخاب نوع . گرفته شود
رمايش و يا سرمايش باشد، دماي عملكرد سيستم جهت گسيستم مي

هر چه گرماي نهان . باشد PCMبايستي متناسب با دماي تغيير فاز 
باالتر باشد، موجب كاهش ابعاد سيستم ذخيره كننده  PCMذوب 

شود و همچنين ضريب انتقال حرارت باال به شارژ و تخليه سيستم مي
توان سيستمي با بيشتر باشد مي PCMهر چه چگالي . كندكمك مي

كوچكتر طراحي نمود و استفاده از موادي با كمترين تغييرات ابعاد 
حجم به هنگام تغيير فاز با فشار بخار پايين، نگراني در مورد بروز 

  . رساندمشكالت زيست محيطي را به حداقل مي
مواد تغيير فاز دهنده آلي و غير آلي بسياري با توجه به دماي تغيير 

با اين وجود به جز دماي نقطه . فاز و گرماي نهان ذوب وجود دارند
ذوب و گرماي نهان ذوب، اكثر اين مواد حداقل يك يا چند مورد از 

باشند، آل را دارا نميايده PCMمشخصات ذكر شده قبلي براي 
هاي موجود، سيستم را به  PCMبنابراين بايستي با انتخاب يكي از 

عنوان به  .را جبران نمايد PCMهاي نحوي طراحي نمود كه كاستي
هاي آهني در داخل محفظه توان با در نظر گرفتن پرهمثال مي

  . نگهدارنده مواد، ضريب انتقال حرارت هدايتي را افزايش داد
به عنوان ذخيره كننده  1980مواد تغيير فاز دهنده از پيش از سال 

با پيشرفت مواد . اندرفتهها به كار ميانرژي حرارتي در ساختمان
ها، كف و ه، استفاده از اين مواد در ديوارها، سقفتغيير فاز دهند
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-سرمايشي ساختمان - ها به عنوان بخشي از سيستم گرمايشيكركره
  . ها گسترش يافته است

  :كنندها دو هدف را دنبال ميها در ساختمانPCM استفاده از
استفاده از گرماي طبيعي خورشيد براي گرمايش يا سرماي  •

  شب براي سرمايش
از سرما يا گرماي ايجاد شده توسط تجهيرات استفاده  •

  گرمايشي - سرمايشي
منظور گرمايش يا به  هاPCMاساساً سه روش براي استفاده از 

  :]1[ ها وجود داردسرمايش ساختمان
− PCMهاها در ديوار ساختمان  
− PCMها در ساير اجزاي ساختمان به جزء ديواره  
− PCMها در مخازن ذخيره كنند سرد يا گرم 

  بر مطالعات پيشينمروري 
ها تحقيقات مختلفي در راستاي ساختار آنها و كاربرد PCMدر مورد 

  .آنها در ذخيره انرژي صورت گرفته است
 Sodium Thiosulfate(تاثير به كارگيري نمك آبدار ] 2[سودا 

Pentahydrate (گرمكن خورشيدي غير فعال را در يك سيستم آب
هاي د بررسي و مقايسه با سيستمبا مدار باز را به صورت تجربي مور

برابري  2.59- 3.45نتايج حاكي از افزايش . قرار داد  PCMبدون 
  .بود PCMهاي رايج بدون ذخيره انرژي نسبت به سيستم

در سيستم گرمايش هواي خورشيدي، مشابه  PCMاستفاده از مواد 
گرمكن خورشيدي موجب افزايش قابليت و اطمينان سيستم در آب

جهت PCM در انتخاب . گرددود تابش خورشيد ميساعات نب
ها مبناي انتخاب بايستي دماي ذوب باشد بكارگيري در اين سيستم
  . نه ميزان گرماي نهان ذوب

يك گرمكن هواي خورشيدي با جريان طبيعي مجهز به ] 2[ انيب
تغييرات دماي هواي . را مورد بررسي قرار داد PCMذخيره كننده 

19محيط در محدوده  41 C− و ميزان تابش روزانه در حدود  °
24.9 19.9 /Mj m− حداكثر افزايش دماي هوا در حدود . ثبت گرديد

15K  50بوده و ميزان راندمان مفيد انرژي ذخيره شده در حدود %
توان به عنوان خشك كننده ها ميز اين سيستما. تعيين گرديد

گياهان معطر يا دارويي كه نبايستي در معرض تابش مستقيم نور 
  .خورشيد قرار گيرند، استفاده كرد

تر شدن آنها، ذخيره در ديوارها عالوه بر سبك PCMاستفاده از مواد 
- كه در اين زمينه به كار مي PCM مواد .انرژي را نيز به همراه دارد
ها هستند كه هاي آبدار و يا هيدروكربنروند عمدتاً از نوع نمك

معموالً به همراه مواد افزودني آهني جهت افزايش ضريب هدايت 
ديوار ذخيره كننده انرژي را دو ] 3[بوردو  .روندحرارتي به كار مي

با ضخامت  PCMنتايج نشان دادند كه ديوار . مورد بررسي قرار داد
8.1cm  40داراي عملكرد حرارتي بهتري نسبت به ديوارcm  كه

  .باشدتنها از مصالح بنايي ساخته شده مي
گرمايش تشعشعي از كف داراي مزاياي زيادي نسبت به گرمايش از 

در اين روش عالوه بر ايجاد گرماي . باشدجايي ميطريق جابه

-، فضاي اضافي براي نصب تجهيزات گرمايشي اشغال نميترمطلوب
- در صورتي كه از گرمايش الكتريكي در كف استفاده شود مي. شود

كارگيري مواد تغيير فاز دهنده در مصالح كف در مصرف توان با به
در اين روش هنگام . انرژي الكتريكي به هنگام روز صرفه جويي نمود

شن شدن سيستم الكتريكي شب كه مصرف برق كمتر است، با رو
كنند و در ذوب شده و گرما را در درون خود ذخيره مي PCM  مواد

. شودروز با قطع جريان الكتريكي اين حرارت به محيط پس داده مي
به ويژه در مناطقي (جويي در مصرف برق بدين ترتيب عالوه بر صرفه

ق توسط توليد بر) باشدكه قيمت برق به هنگام روز بيشتر از شب مي
  ].4[شودها نيز متوازن مينيروگاه

توان از آنها به عنوان هاي كاذب ميدر سقف PCMبا قرار دادن مواد 
كودو و الماتو . بخشي از سيستم گرمايشي يا سرمايشي استفاده نمود

در سقف را به همراه سيستم   PCM هايتاثير استفاده از كپسول] 3[
به كارفته در  PCMماي ذوب مواد د. هواساز مورد بررسي قرار دادند

25اين تحقيق در حدود  C° كيم و  .باشدو نزديك به دماي اتاق مي
در حالت اختالط تصادفي  PCMبه بررسي حرارتي ] 5[داركوا 

تا  20براي مواد مورد بررسي بهبود شار حرارتي به ميزان . پرداختند
به بررسي خواص  ]6[ اسكاالت و همكارانش .درصد حاصل شد 50

] 7[ژانگ و همكارانش  .ها به صورت تجربي پرداختند PCMحرارتي 
پرداتند كه به كمك آن بهبود  PCMبه معرفي نوعي ديوار مجهز به 

  .شودحرارتي و كاهش بار سيستم تهويه مطبوع حاصل مي
پرداخته  PCMدر اين مقاله به بررسي دوبعدي نوعي ديوار مجهز به 

آجرهاي بكار رفته مجهز به فضاي مكعبي براي قرار دادن . شده است
PCM سازي در به منظور بررسي عملكرد حرارتي آجر، مدل .هستند

  .يك روز گرم تابستاني براي تهران انجام شده است
  

  نحوه عملكرد
  .دهدرا نشان مي PCMطرحواره يك ديوار مجهز به  1شكل 

  
  PCMطرحواره ديوار مجهز به : 1شكل 

شود در فضاهاي دروني ديوار كه مشاهده مي 1 همانطور كه در شكل
-جايگزاري مي PCMنماي باالي آن در شكل نشان داده شده، مواد 

ديوار نسبت به طول و عرض آجر ناچيز  ارتفاعبه دليل آنكه  .شوند
هاي تعداد حفره .كرد توان از تحليل دو بعدي استفادهاست، مي

PCM شوددر اين بررسي، يك عدد در نظر گرفته مي.  
25ابعاد آجر مورد بررسي  15 15cm cm cm× - در نظر گرفته مي ×

6 ابعادداراي  PCMهاي حفره .شود 3cm cm× در اين تحقيق  .است

,in inh T

 هواي محيط

 آجر

PCM 

 هواي داخل

,out outh T
x

y

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

ه و دو با يك و دو حفر PCMو آجر با  PCMسه حالت آجر بدون 
  .گيردمورد آزمون قرار مي PCMنوع 

جوالي كه از روزهاي  28ران در محيط بيرون براي شهر ته شرايط
هاي هواشناسي در ساعات شود بر اساس دادهم محسوب ميگر

  .نشان داده شده است 2مختلف در شكل 

Time(hr)

T ou
t(°

C
)

0 3 6 9 12 15 18 21
26

28

30

32

34

36

38

40

 
 )جوالي28(شرايط محيط بيرون در ساعات مختلف براي تهران:1شكل

  
  حاكم  معادالت

و با توجه به ابعاد ذكر شده، با لحاظ كردن تقارن و تحليل دو بعدي   
، آجر با يك 3در شكل  .در نظر گرفته شد 3ميدان حل مطابق شكل 

براي تعداد بيشتر نيز تحليل . نشان داده شده است PCMحفره 
  .گيردمشابه صورت مي

 
 طرحواره ميدان حل با توجه به فرضيات: 3شكل 

  
، معادالت حاكم به صورت زير نوشته 3با توجه به ميدان حل شكل 

  :شودمي
  براي آجر

)1(  ( ) ( ) ( )b b b
b b b

T T T
C k k

t x x y y
ρ

∂ ∂ ∂∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

  PCMبراي 

)2(  
( ) ( )

( )

PCM PCM
PCM PCM

PCM
PCM

T T
C k

t x x
T

k
y y

ρ
∂ ∂∂

= +
∂ ∂ ∂

∂∂
∂ ∂

 

توان از مقادير مناسب براي گرماي سازي گرماي نهان ميبراي شبيه
  :براي اين منظور داريم. يژه و چگالي استفاده كردو

mTبراي  T<  
)3(  ( ) ( )PCM solidC Cρ ρ= 

mبراي  mT T T T≤ ≤ + Δ  

)4(  

( ) ( )
( )

2

2

solid liquid
PCM

solid liquid

C C
C

T

ρ ρ
ρ

ρ ρ λ

+
= +

+ ⎛ ⎞
⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

 

mTبراي  T T≥ + Δ  
)5(  ( ) ( )PCM liquidC Cρ ρ= 

دماي  mTگرماي ويژه و  Cگرماي نهان ذوب،  λق، در روابط فو
محدوده گذر و تغيير فاز است كه در اينجا  TΔهمچنين  .ذوب است

1T CΔ = 23.5دماي طرح داخل  .]8[ شوددر نظر گرفته مي ° C° 
  .گيرندسازي تا برقراري شرايط پريوديك صورت ميشبيه. است

  .آورده شده است 1خواص حرارتي آجر و ساير مقادير الزم در جدول 
  

  هاPCMخواص حرارتي و فيزيكي آجر و : 1جدول 
  n-Eicosane P116  آجر ماده
( )mT C° -----  29  47  

( / )k W m C°  0.7 
مايع و جامد 

0.15 
مايع و جامد 

0.27  

( / )C kJ kg C°  0.84  
  2.04: مايع
 2.01: جامد

  1.9: مايع
 2.4: جامد

3( / )kg mρ  1600  
  856: مايع
 758: جامد

  733: مايع
 830: جامد

( / )kJ kgλ  ------  241  225  
 

  شرايط مرزي
  :، شرايط مرزي حل به صورت زير است3با توجه به شكل 

0yشرط مرزي سطح داخلي در  =  

)6(  ( )b
b in in si

T
k h T T

y
∂

− = −
∂

 

yشرط مرزي سطح خارجي در  H=  

)7(  ( )b
b out out so

T
k h T T

y
∂

− = −
∂

 

دماي سطح خارجي  soT، دماي سطح داخلي و siT، در روابط فوق
  :توان نوشت، ميPCMدر محل تماس آجر و  .است

)8(  PCM b
PCM b

T T
k k

n n
∂ ∂

= −
∂ ∂

 
x,0(در طول خط تقارن  x W= =:(  

)9(  
0

0
x x W

T T
x x= =

∂ ∂
= =

∂ ∂
 

x

y

H

W
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  يروش حل عدد
براي . در قسمت قبل، معادالت حاكم و روش حل عددي ارائه شد  

جزئيات  .شودحل معادالت مذكور از روش حجم محدود استفاده مي
حل دستگاه معادالت  .آورده شده است] 9[روش حل در مرجع 

انجام شده  TDMAبا الگوريتم  4بدست آمده به روش خط به خط
 .  است

  
  نتايج

  PCMاثر نوع  
توان شار حرارتي داخل را با هم ، ميPCMرسي اثر نوع براي بر

 .دو حالت بررسي شده ها در PCMدماي ذوب همه  .مقايسه نمود
در روز مورد بررسي دماي ذوب باالتر از دماي كاري  P116براي 
لبته به ا. بنابراين اين ماده در اين حالت تنها نقش عايق را دارد. است

ي باالتر، نقش ذخيره انرژي را بهتر از دليل ضريب گرماي ويژه و چگال
n-Eicosane دارد.  

ديوار براي سه حالت  داخليمقايسه شار حرارتي سطح  4 در شكل
همانطور كه  .نشان داده شده است PCMمورد بررسي با يك حفره 
ها در مقايسه با ساير حالت n-Eicosaneدر شكل نشان داده شده 

اين به دليل عملكرد آن هم به . هددشار كمتري را با داخل انتقال مي
مشاهده  .الت تغيير فاز استژي در حعنوان عايق و هم ذخيره انر

جر به تنهايي براي جلوگيري از انتقال شار حرارتي آشود كه مي
در فصل تابستان كه هزينه بااليي . باشدخارجي به داخل مناسب نمي

از مواد ذخيره  شود، استفاده بهينهبراي ايجاد سرمايش استفاده مي
توان موجب كاهش مصرف انرژي بخصوص انرژي كننده انرژي مي

توانند زمان اوج مصرف را براي همچنين اين مواد مي. الكتريكي شود
  .هاي مختلف سرمايشي به تعويق بيندازندسيستم
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 مقايسه شار داخلي در سه حالت: 4شكل 

حرارتي ورودي را در كاهش شار  PCMهاي اثر تعداد حفره 5شكل 
شود كه افزايش مشاهده مي. دهدنشان مي P116به ساختمان براي 

-ها موجب كاهش شار حرارتي ورودي به ساختمان ميتعداد حفره
                                                 

4 Line by line 

موجو افزايش  PCMها، مقدار در واقع با افزايش تعداد حفره .شود
شود كه آجر نقش عايق موجب مي   PCMاين افزايش . يافته است

  .شدبهتري داشته با
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  P116براي  PCMهاي مقايسه تعداد حفره: 5شكل 

  توزيع دما 
را  P116براي  هاي مختلفتوزيع دما در ميدان حل در زمان 6شكل 

، 8، 6هاي اين شكل براي آجر با دو حفره در زمان  .دهدنشان مي
ها در اين شكل .رسم شده است 22و  20، 18، 16، 14، 12، 10

واي بيرون و سطح پاييني در معرض هواي سطح بااليي در معرض ه
سمت چپ و راست به دليل اعمال شرط مرزي تقارن  .داخل قرار دارد

شود روي همانطور كه مشاهده مي. در ميدان حل، نقش عايق را دارند
  .سطوح چپ و راست، خطوط دما ثابت عمود هستند

شود كه در طول انجام محاسبات دماي مشاهده مي 6در شكل 
و دماي سطوح  در حال تغيير است PCMاي مختلف اطراف هقسمت

تغييرات اين  .شوداين حالت كمتر دستخوش تغييرات ميپاييني در 
هاي مختلف بخوبي اثر ماده استفاده شده را به نمودارهاي در زمان

البته در اين . دهدعنوان عايق و البته ذخيره كننده انرژي نشان مي
  . ر برده شده بيشتر استشرايط نقش عايق مواد به كا

  
  بنديجمع

در اين مقاله انتقال حرارت در آجر با و بدون در نظر گرفتن ماده 
دهد كه نتايج تحقيقات نشان مي. ذخيره كننده انرژي بررسي شد

كننده انرژي و تغيير فاز دهنده در آجر موجب استفاده از مواد ذخيره
آنكه براي دستيابي  نكته الزم به توجه. شودكاهش مصرف انرژي مي

به كارايي بهتر بايد دماي ذوب مواد مورد نظر در محدوده دماي 
كاري باشد تا عالوه بر خاصيت عايق بودن آنها بتوان از خواص تغيير 

استفاده از مواد تغيير فاز دهنده ميزان شار  .فاز نيز استفاده كرد
چنين هم. دهددرصد كاهش مي 38حرارتي ورودي به ساختمان را تا 

هاي مواد تغيير فاز دهنده در آجر موجب كاهش افزايش تعداد حفره
  .شوددرصدي شار حرارتي و بار سرمايشي مي 11
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 P116برايهاي مختلفتوزيع دماي ميدان حل در زمان:6شكل

  
  
     

  
  فهرست عالئم 

kJ/(گرماي ويژه  kg C°(  C
W/2(جابجايي  ضريب انتقال حرارت m C°(  h

m(  H(طول آجر
W/(ضريب انتقال حرارت هدايت  m C°(  k

n  جهت مختصاتي
PCM  ماده تغيير فاز دهنده

W/2(شار حراتي m(  Q
sec( t(زمان
C°( T(دما

C°(  TΔ(دماي تغيير فاز محدوده
m(  W(عرض آجر

 عالئم يوناني
)گرماي نهان  / )kJ kg  λ

)3چگالي / )kg m  ρ 
   زيرنويس

b آجر
in داخل
out خارج

 si  سطح داخلي آجر
 so  سطح خارجي آجر
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