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  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
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 چکیده

 
از نوع فوم  ( در محیط متخلخلPCMبررسی فرآیند تغییر فاز موادی با قابلیت تغییر فاز )به تحقیق  در این

پرداخته شده و از آن در جهت طراحی سیستم جاذب حرارتی استفاده شده است. فرایند تغییر فاز از  فلزی
باتی برای آنتالپی مدل شده است. همچنین تکنولوژی دینامیک سیاالت محاس تئوریجامد به مایع بوسیله 

شرط لحاظ جریان  ال استفاده شده است. مدل عددی باپیش بینی جریان سیال و انتقال حرارت فاز جامد و سی

جابجایی طبیعی محلی، عدم تاثیر عدد دارسی و تعادل حرارتی بین فاز جامد و سیال طراحی شده است. میدان 

از در زمانهای مختلف که بوسیله مدل عددی سرعت و دما و تحوالت مربوط به تغییر فاز و سطح مشترک دو ف
با تقریب بسیار خوبی با نتایج تجربی مطابقت دارد. عالوه بر بررسی میزان تاثیر ویژگی های  و پیش بینی شده

هندسی و ترموفیزیکی فوم فلزی با بررسی حضور مواد مختلف با قابلیت تغییر فاز در محیط متخلخل، تاثیر 

PCM دادیم و به این  رد تحلیل و بررسی قرارلف بر روی میزان انتقال حرارت نیز مومخت ها با دمای ذوب
انتخابی در سیستم با توجه به شرایط شار ورودی به سطح گرما داده شده با در نظر  PCMنتیجه رسیدیم که 

از جهت افزایش راندمان انتقال حرارت باید طوری انتخاب شوند که تغییر فPCM گرفتن گرمای نهان ذوب 

بطور کامل انجام نشود. همچنین نقش عدد رینولدز جریان جابجایی اجباری جهت جامد نگه داشتن فاز پارافین 

 برای داشتن حداکثر انتقال حرارت نیز نشان داده شد.

 

 
 مواد با قابلیت تغییر فاز جاذب حرارتی، فوم فلزی،واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

های فعالیت محققان تحقیق و بررسی در راستای زمینهترین قیمت آن، یکی از مهمبا توجه به بحران کمبود انرژی و افزایش 
کار تجهیزات الکترونیکی و صنعتی با توجه به دائم باشد.ترین میزان مصرف انرژی میهایی با حداکثر بازده و کمطراحی سیستم

های ر انتقال حرارت در سیستمشوند لذا در این راستا برای بهینه کردن حداکثها با مشکل افزایش دما مواجه میبودن بسیاری از آن

 اجباری جابجایی در حرارت انتقال افزایش برای عمومی روش . یکی این قطعات تحقیقات بسیار زیادی انجام شده استخنک کننده

ایجاد ها با قرارگیری بر روی سطوح داغ، با فین است. معموال شده فین حرارتی هایجاذب کارگیری به با حرارت انتقال سطح افزایش

در نالیز انتقال حرارت و افت فشار به آ (Lee) و لی( kBhowmi)بومیک  د.شونمیمنجر به افزایش انتقال حرارت  بیشتر تماس سطح

و  (ngh)Si اینس . همچنین[1]فین نرخ انتقال حرارت را افزایش دهند مبدل حرارتی فین شده پرداختند تا با استفاده از خواص

و انتقال حرارت بیشتر سیستم  به بررسی تجربی تأثیر فین بر افزایش انتقال حرارت جابجایی طبیعی پرداختندنیز  (patil) پتیل
در ابعاد و مقیاس کوچک بازده قابل  از معایب جاذب حرارتی فین شده این است که .[2]خود را با استفاده از فین گزارش دادند 

های مختلفی برای افزایش بازده ارائه شده و بکار باشند. اکنون با تحقیقات به عمل آمده روشتوجهی ندارند و قابل استفاده نمی

 از استفاده کلی طورباشد. بهها میسیستم این در معمول هایفین جای فلـزی به هایها استفاده از فومروند. یکی از این روشمی

دهند. همچنین با توجه به می افزایش را حرارت انتقال و فاز جامد و سیالمیان د با ایجاد سطح تماس زیاد متخلخل جامـدهای

 حرارت انتقـال میزان خود باعث افزایشنیز و این  شودمی درهم سیال جریان ایجاد تالطم و به منجر ،هاآن ساختاریویژگی 

و همکارانش با مدل کردن مبدلی حرارتی پرشده از فوم فلزی و بررسی پارامتریک آن به نقش  Zhao))ژائو در این رابطه د.گردمی

رنگ حضور فوم فلزی در انتقال حرارت پی بردند و با بررسی پارامتریک آن به تاثیر پارامترهای مختلف بر انتقال حرارت پر
و همکارانش با مدل کردن کانالی پرشده از فوم فلزی و  Calmidi)) کاالمیدیی تئوری، هاز طرفی دیگر در یک مطالع [.3]پرداختند

ها دارای های آلومینیومی مورد استفاده در آزمایش آنسیال سرد کننده هوا به بررسی پارامتریک انتقال حرارت در آن پرداختند. فوم

در فوم  هاپارافینمناسبـی مانند  موادقرارگیری اده شده است که نشان د .[0]بودند 55/4-79/4و تخلخل  1PPI 04-5تراکم منفذ 
نواخت روی سطح ها، نرخ انتقال حرارت را افزایش داده و تا حدی توزیع دمای یکهای فلزی به دلیل ظرفیت گرمای نهان باالی آن

و همکارانش به بررسی عددی و مطالعه تجربی انتقال حرارت در فوم های فلزی سلول  (iL) لیمطالعه، داغ ایجاد می کنند. در یک 

و عالوه بر شبیه سازی فرآیند تغییر فاز، تأثیر خواص فوم نیز بر میزان انتقال حرارت مورد بررسی قرار  باز پرشده از پارافین پرداختند
تحت شار حرارتی ثابت  (RT58) پارافین بررسی عددی انتقال حرارت در محیط متخلخل پرشده از بهژائو و  )Tian) تیان [.5]دادند 

 [.6]و نتایج خود را با حالت پارافین خالص مقایسه کردند پرداختند

ساختن چالش کنـونی محققان که افزایش بازده انتقـال حرارت، ایجاد سطحی با توزیع دمـای یکنواخت و در راستای  تحقیق در این

ی با هندسهافین پار پرشده از مدلی از جاذب حرارتی متشکل از فوم فلزی است، به بررسی کاربردیرتی با ابعاد سیستم انتقال حرا
 پرداخته شده است.کاربردی 

 سازی عددیمدل
دو فوم مسی یکسان همانطور که از شکل پیداست نشان داده شده است.  1در شکل بررسی در این مطالعه  دفیزیک مسأله مور

بسیار نازک مسی جهت جلوگیری از نفوذ پارافین  بین دو فوم یک صفحه ایم.قرار داده شودمیحرارت داده که  یابر روی صفحه

هندسه  ی هوا بر روی فوم استفاده شده است.کنندههمچنین از کانالی برای عبور سیال سردمذاب به فوم باالیی قرار داده شده است. 

در سازی به اینکه قطعه مورد بررسی جهت خنکنشده است و با توجه  مطالعهعددی  یا بررسی تا کنون به صورت تجربی ومورد 
سیستم از دیگر قطعات مجزا نیست، نیاز است در طراحی هندسه جاذب حرارتی، تمامی سطوح عایق در نظر گرفته شود تا حرارت 

بینید به این صورت است که شار حرارتی می1هم همانطور که در شکل  هشرایط مرزی مسأل .به محیط اطراف منتقل نشود

شود. سطوح عایق نیز با مشکی پررنگ نمایش شود و سیال هوا نیز با سرعت ثابت وارد کانال مییکنواخت به صفحه پایینی وارد می
 داده شده است.

                                                 
1 Pore per inch 
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 ی صفر برای سیال در تمام مدل تعریف شده است.اولیههای ی سلسیوس و سرعتدرجه 22ی شرایط اولیه نیز بصورت دمای اولیه

 

 
 سازی مورد استفاده در مدل: هندسه و شرایط مرزی 1شکل 

 

 شبکه بندی و استقالل از شبکه 

سازی امر مدبندی یکی از مهمترین کار در رو مشانتخاب نوع مش و اندازه آن در همگرایی نتایج تأثیر بسزایی دارد. از این
ها و در جاهایی که تغییر سطح داریم بیش از پیش توجه کرد و با انتخاب اندازه باشد. درشبکه بندی مدل باید به نقاط مرزی، لبهمی

انجام شده از مش  Comsol v4.3)) کامسول افزاردر این شبکه بندی که با نرم و نوع مناسب از واگرایی مدل جلوگیری کرد.

رای اینکه نتایج حاصل از ب های ریزتر استفاده شده است.شبکه توجهی ازدوبعدی مربعی استفاده شده و در لبه و مرزها به مقدار قابل

های مختلف و مقایسه نتایج حاصل از هر شبکه، به از شبکه بندی مستقل باشد باید با انتخاب تعداد المان ی ریاضی سیستممدلساز
و  46164،  43150های ا انتخاب تعداد گرهب در اینجارو از ایند که دیگر نتایج به شبکه وابستگی نداشته باشند. برسالتی ح

مدل مورد بررسی تحت شرایط شار ثابت ورودی  های مختلف پرداختیم.به مقایسه نتایج حاصل از اعمال تعداد شبکه 45504

ی سلسیوس و درجه 49متربرثانیه برای جریان هوای ورودی به کانال با دمای اولیه  5مربع و سرعت ثابت متربروات 7434399
نتایج حاصل از  مقایسه است. برای 4374قرار داشت. فوم مورد استفاده از جنس مس بوده و دارای تخلخل  سرعت اولیه صفر

اده کردیم و با اعمال از پارامترهای هیدرودینامیکی و حرارتی جهت استقالل کامل از هر لحاظ )سیاالتی و حرارتی( استف ها،شبکه

جهت را  دما و سرعت های انتخاب شده برای تعیینمکانابعاد مدل و  1شکل  را انتخاب نمودیم. 45504های یادشده، تعداد شبکه

با تقریب بسیار عالی به  xنتایج حاصله را برای دمای دیواره در راستای  مشخص نموده است. با رنگ آبی شبکه ی استقالل ازسبرر
در فوم فلزی باالیی در سرعت همچنین پس از بدست آوردن  .دهدارتی مدل را از شبکه نشان میهم نزدیکند که این استقالل حر

 .اطمینان حاصل شدمدل از لحاظ هیدرودینامیکی های مختلف تعداد شبکه از استقالل در حالت xراستای 

 

 معادالت حاکم بر سیستم انتقال حرارت

.پردازیممیدر اینجا به معادالت حاکم بر سیستمهای انتقال حرارت مدل شده    

حل  دبه روش المان محدو باشد که هر سه را همزمان با فرضیات زیرسه معادله حاکم بر مدل پیوستگی، مومنتوم و انرژی می

ایم:کرده  
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فوم فلزی ایزوتروپیک در نظر گرفته شده است )ضریب هدایت حرارتی در -4باشد.فوم فلزی متخلخل بصورت همگن می-1

سیال تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده -0 تعادل حرارتی بین فاز جامد و سیال وجود دارد.-3 باشد(.همه جهات یکسان می

 است.

ها ه محیطگونرو برای ایناز این، نظم و پیچیده استمتخلخل توزیع سرعت و فشار و ... کامال بیبا توجه به اینکه در محیط 

.ایمگیری کرده متوسط را به صورت حجمیمقادیر   

اشغال شده  𝑉fشود که به وسیله فضای خالی محیط متخلخل تعریف می حجم کل به عنوان حجمی از )(ضریب تخلخل 

است.  1    نیز به عنوان بخشی از حجم محیط متخلخل است که به وسیله فضای جامد𝑉s :اشغال شده است 

1 fV

V
   

 باشد.با فرض ایزوتوپ بودن محیط متخلخل، ضریب تخلخل در همه راستاها یکسان می

ممعادله بقای جر  

 به صورت زیر نشان داد: توانمی در حالت سه بعدی رااین معادله 

2   0V
t


 


  


 

�̅�که  = (�̅�, �̅�, �̅�) 1که  بردار سرعت متوسط حجم است. در صورتی   باشد، همان معادله بقای جرم برا ی سیال همگن
 شود.می

 معادالت اندازه حرکت:

 .باشدمی 3 بصورت معادله 1فورکایمر -برینکمن -های مربوط به مدل دارسیمومنتوم با در نظر گرفتن ترممعادله 
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fC  نشان داده شده است. 6 با معادله 1و توسط ارگان بعد درگ استضریب بی 
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1 Darcy-Brinkman-Forchheimer 
1 Ergun 
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T  نشان دهنده ترانهاده وF دهد.در اینجا نیروی حجمی شناوری را نمایش می  Tm , pو pk   نیز به ترتیب دمای ذوب

PCM دهد. و میزان تخلخل و نفوذپذیری فوم فلزی را نشان می   و دهنده ویسکوزیته دینامیکی و چگالی نیز نشان

 آید.نیز ضریب ثابتی است که بصورت تجربی بدست می fباشند.سیال می
این ضریب مستقل از طبیعت باشد. در محیط میضریب نفوذپذیری است که نشان دهنده میزان نفوذ سیال  Kدر رابطه باال 

 :[7]استفاده شده است ی سیالبرای نفوذپذیر 7 معادلهدر این تحقیق از  سیال است، اما به هندسه سیال وابسته است.

9  
0.224 1.11 3.110.00073 1 f pk d d
    

 باشند.های فوم فلزی میبه ترتیب قطر سلولها و متوسط قطر حفره pdو  fdکه 

 معادالت انرژی

 حالت تعادل حرارتی بین فازهای سیال و جامد

بیان ماکروسکوپی انتقال حرارت در محیط متخلخل با یک معادله انرژی، با این فرض همراه است که دمای فازهای سیال 
𝑇𝑠)یکسان باشد وجامد  = 𝑇𝑓 = 𝑇)شود، فاز سیال و جامد با هم در تعادل حرارتی محلی باشند. به عبارت دیگر فرض می. 

رسد، ولی های متخلخل کوچک مثل مخازن زمین گرمای و فیبرهای عایق درست به نظر میاین فرض اگر چه برای محیط

اختالف دمای بین فازهای جامد و سیال تاثیر مهمی روی بقیه های الکتریکی که ای و سیمبرای مطالعه راکتورهای هسته
 رسد.گذارد، غیرمنطقی به نظر میپارامترها می

 :باشدصورت زیر میبه ساختار متخلخل در برای حالت تعادل حرارتی  معادله انرژی 

8      . .p p eff f
eff f

T
C C V T K T L

tt

  
     


 

𝑘eff  باشد:ضریب حرارتی موثر در محیط متخلخل، ترکیبی از ضریب هدایت در دو فاز می 

9  1eff f sk k k     

 همچنین

14       
eff

1p p p
f s

C C C        

  باشد.نیز کسر حجمی سیال می 

حالت سیال است نه برای حالت جامد، ویسکوزیته پارافین برای تعریف جابجایی طبیعی در مدل فقط در جایی که پارافین در 

 لحاظ شده است.  614تر از دمای ذوب مقدار آن را تابعی از دما تعریف کرده و در دماهای پایین
 

 یه و تحلیلج و تجزنتای
مورد ست که به صورت تجربی ای اهندسهنشان داده شده، دقیقاً همان  1که در شکل سازی مدلمورد استفاده در  هندسه

 است. مطالعه قرار گرفته

کدام با ابعاد  جنس مس هر بخش کانال آزاد و دو فوم فلزی ) از متشکل از دو 1به مانند شکل  مدل تجربی هندسه 

9.75 2.25cm)  30ی درصد و چگالی حفره 4374با تخلخلppi  باشد. یداده شده با مقطع مستطیلی مقطعه حرارت  و
پرشده است که خصوصیات ترموفیزیکی آن  ®RUBITHERM تولیدی شرکت RT55ارافین درون فوم مسی پایینی از پ
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55دمای ذوب: به شرح زیر است :  C  ،ضریب انبساط حرارتی  11.1 4e k  ، ضریب هدایت 
1

0.2 . . kw m


و ظرفیت  

گرمای ویژه  2.1 kJ
kg

 وات بر متر مربع 15061بربر است با همچنین شار حرارتی اعمال شده  .

 

 اعتبار سنجی نتایج

ی مسی بعد از روی صفحه آورده شده است. دمای 4 ی تجربی در شکلهای حاصل از مطالعهنتایج حل عددی و داده
ترین دالیل محتمل وجود دارد. از مهمثانیه اندازه گیری شده است. تطابق خوبی بین نتایج تجربی و عددی  3644گذشت 

یرا این دما ای ذوب پارافین اشاره کرد. زتوان به دمهای تجربی هست میبرای وجود اختالف کمی که بین نتایج عددی و داده

 شرکت هایدرجه سلسیوس در نظر گرفته شده ولی در عمل طبق داده 55ی ثابت و برابر با عدد سازیمدلدر 
®RUBITHERM  باشد.درجه سلسیوس می 05-64این دما بین 
 

 
 های تجربیعددی و داده سازیمدل : مقایسه بین نتایج2شکل 

 

 نتایج 

 ی مسی و تاخیر در تغییر فازتاثیر عدد رینولدز بر دمای صفحه

 9جهت بررسی و مطالعه تأثیر عدد رینولدز بر دمای دیواره و تحوالت مربوط به تغییر فاز پارافین، مدل خود را به ازای 

شار اعمالی ایم. ثانیه حل نموده 44444متر بر ثانیه در زمان  335و  3،  435،  4،  135،  1،  435ورودی متفاوت  سرعت

را (  x=97.5 mm , y=5 mm) 5ی نقطه، شدهی حرارت دادهنمایش دمای صفحه برای باشد.مربع میمتربروات 15064

دهد. با ثانیه نشان می 14444زمان طول رینولدز متفاوت در عدد  پنجدمای این نقطه را به ازای  3 شکلایم. انتخاب نموده
فاز از این نقطه ت و به عبارتی تغییرتوجه به جهت حرکت سیال ورودی به کانال، بیشترین دما را در این نقطه خواهیم داش

 شود. شروع می
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 مختلف اعداد رینولدز: نمودار دما بر حسب زمان به ازای 3شکل 

 

که کمترین دما را داراست انتخاب کردیم را ( x=0 , y=22.75 mm) 5ی همچنین برای نشان دادن تغییر فاز کامل، نقطه
برای درک بهتر موقعیت  باشد.به معنی ذوب کامل پارافین می ( 55ºC)که رسیدن دمای این نقطه به دمای ذوب پارافین 

 .رجوع کنید 1شکل  به 5و  5مکانی نقطه 

 مختلف رسم شده است.اعداد رینولدز نیز به ازای  5 نقطه دمای 0شکل  در 

 

 

 مختلف اعداد رینولدز: نمودار دما برحسب زمان به ازای 4شکل 

 

       0 شکلبا مشاهده کند. ی حرارت داده شده بازی میرنگی را در توزیع دمای صفحهبینیم که عدد رینولدز نقش بسیار پرمی
 5ی ی نقطهپارافین کامال ذوب شده و دما باال رفته است در حالیکه دما 4395و 1159 اعداد رینولدزشود که در مشخص می

 د.نرسمی 64و   Cº 90  ،60هاینهایتاً به ترتیب به مقدار ثانیه، 14444در زمان  5735و  0954،  3563 رینولدزاعداد در 
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شود که عدد رینولدز در به تأخیر انداختن تغییر فاز بسیار مؤثر است و با افزایش انتقال حرارت دریافت می 0و  3 هایاز شکل

های بردار 5 شکلدر شود. پایین تغییر فاز زودتر آغاز می اعداد رینولدزکند و در زیادی کنترل میجابجایی دما را تا حد بسیار 

بخشی از پارافین و   اول حالت در بینید.می 4395نیه را به ازای عدد رینولدز ثا 5444 ثانیه و 5444 سرعت پارافین در زمان
 کنند.های سرعت و نمودارهای دما همدیگر را به خوبی تایید میبردار شده است. مایع به کامال در حالت دوم 

 

 
ثانیه. ب: بردار سرعت پارافین در محیط متخلخل در زمان 5555)الف و ب(، الف: بردار سرعت پارافین در محیط متخلخل در زمان 5شکل 

 ثانیه 0555

 

 های مختلف در فوم فلزی بر توزیع دمای دیوارهبررسی تأثیر حضور پارافین

کیلوژول بر  154، 455، 194با گرمای نهان به ترتیب   RT65و  RT44hc, RT55جهت این بررسی  سه نوع پارافین 

وات بر متر درجه کلوین مورد  434درجه سلسیوس و ضریب هدایت یکسان  65و  03،  55کیلوگرم و دمای ذوب به ترتیب 

 ها بر توزیع دمای دیواره پرداختیم.ی اثرگذاری انواع پارافیننحوهبه بررسی  5استفاده قرار گرفت. با رسم نمودار دمای نقطه 
شود که درصورت توان تامین رینولدز باال برای جریان ورودی به کانال دمای مشاهده میبینید، می 6همانطور که در شکل 

د ولی با توجه به رفتار دمای رسثانیه به حالت پایدار یکسان می 44444دیواره در هر سه حالت نهایتا بعد از گذشت زمان 

شود در در مدت زمان کمی می منجر به افزایش ناگهانی دما ،استفاده از پارافین با دمای ذوب باالواره در شرایط مختلف، دی
ملکولی این روند کندتر می  های با دمای ذوب کمتر به دلیل ذوب پارافین و صرف انرژی برای شکستن پیوندکه در پارافینحالی

 کند.گرمای نهان پارافین با جذب دمای دیواره، افزایش دمای دیواره را کندتر میظرفیت شود و 
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 های مختلفبر حسب زمان به ازای پارافین 0: دمای نقطه 6شکل 

 

 حرارتهای فوم در مدل متشکل از پارافین بر توزیع دمای دیواره و انتقال تأثیر چگالی حفره

های فوم را در حالتی که پرشده از پارافین است را بر انتقال حرارت مورد بررسی آنیم تا تأثیر چگالی حفرهدر این قسمت بر

برای بررسی خود  40ppiو  10ppi, 20ppiو سه چگالی مختلف  4374رو از سه فوم مسی با تخلخل ثابت . از اینقرار دهیم
 کنیم. استفاده می

 

 های مختلفبر حسب زمان به ازای پارافین 9و  0ی اختالف دمای بین دو نقطه: 7شکل 
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یابیم که مدت زمان مربوط  به ذوب پارافین در هر سه حالت یکسان است زیرا تخلخل ثابت است، به این درمی 7از شکل 

دیواره در زمان یکسان زیادتر ها دمای معنی که کسر حجمی سیال در هر سه حالت یکسان است. با افزایش چگالی حفره

. با افزایش چگالی یابد بدین معنی که اختالف دمای دو نقطه بر روی فوم مسی پایینی در راستای قائم افزایش می شودمی
یابد ولی به یابد و در نتیجه آن میزان انتقال حرارت افزایش میها میزان سطح تماس دو فاز جامد و سیال افزایش میحفره

یابد. در ها، میزان انتقال حرارت جابجایی طبیعی به شدت کاهش میپذیری سیال با افزایش چگالی حفرهاهش نفوذدلیل ک

گیر جابجایی طبیعی به دلیل کاهش نفوذپذیری تأثیر بیشتری کنند، کاهش چشمرقابت این دو فاکتور که خالف هم عمل می
 یابد.ی دیواره افزایش میا دماههگذارد. بنابراین با افزایش چگالی حفرمی

 گیرینتیجه

ای تغییر فاز را دهد که عدد رینولدز نقش بسیار تأثیر گذاری بر دمای دیواره دارد و به بصورت قابل مالحظهنتایج نشان می
نال، استفاده از یابیم که در صورت توان تأمین جریانی با رینولدز باال در کاهای انجام شده در میاندازد. از بررسیبه تأخیر می

های با دمای ذوب مختلف در نهایت افزایش دمای یکسانی دارند ولی با استفاده از پارافین با دمای ذوب پایین در مدل پارافین

همچنین در  شود.بصورت ناگهانی کنترل می یگیرد و تغییرات دمااین افزایش دمای دیواره در مدت زمان بیشتری صورت می
یابد و در نتیجه دمای تر( مقاومت حرارتی کل افزایش میی کوچکی باالتر )اندازه حفرهفوم با چگالی حفرههنگام استفاده از 

یابد. مکانیسم تأثیر چگالی حفره چنین است که با افزایش آن نفوذپذیری سیال کاهش یافته و منجر به دیواره افزایش می

کند. لذا استفاده از فوم با سطح ناشی از افزایش چگالی حفره غلبه میشود که این تاثیر بر افزایش کاهش انتقال حرارت می

 یابد.کند و دمای دیواره کاهش میی پایین مقاومت حرارتی کمتری ایجاد میچگالی حفره
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