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چکيده  -لوله حرارتی نوسانی یک مبدل حرارتی غيرتعادلی دوفازی

برودتی صنایع صورت پذیرفته است ،با بهره گيری از سيکل عملکرد

است که از طریق سيال عامل درون خود ،وظيفه انتقال حرارت ميان

لوله حرارتی نوسانی ،به ارائه تئوری روش ذخيره سازی انرژی حرارتی

ناحيهای با دمای باالتر به ناحيهای با دمای پایينتر را با حداقل اختالف

حاصل از بازیابی بخش اتالف شده انرژی از طریق استفاده از مواد

دما ،فراهم مینماید .انرژی حرارتی اتالف شده از خروجی فرآیندهای

تغيير فازدهنده در سيستم اواپراتور لوله حرارتی نوسانی پرداخته

توليدی که دارای پتانسيل گرمایی باالیی میباشد را میتوان پس از

خواهد شد ،بطوریکه با تعميم این روش به سيستم بازیاب حرارتی

ذخيره سازی ،در زمان و مکان دیگری مورد استفاده قرار داد .یکی از

صنایع مختلف ،میتوان تا حد قابل تاملی از انرژی اتالف شده در این

روش های مدرن ذخيره سازی انرژی استفاده از مواد تغيير فازدهنده

صنایع به نحو مطلوب استفاده نموده و بازده تجهيزات را افزایش داد.

بعنوان عامل ذخيره سازی انرژی حرارتی میباشد .در این تحقيق که

کلید واژه -لوله حرارتی نوسانی ،مواد تغییر فاز دهنده ،شارحرارتی ،بازیافت
انرژی ،گازهای داغ

با محوریت کاهش اتالفات و صرفه جویی مصرف انرژی حرارتی و

حرارح خروجی از فرآیندهای تولیدی ارائه گردیده است ،لیان به
جز در هند مورد استثنا ،در سایر قرح های فو الب کر موف یبت
هشمگیری مبنی بر افزایش بازده قاب قبول تههیزاح نسبت ببه
میزان سبرمایه گب اری هبای انهبام شبده مشباهده نمبی گبردد.
همچنین ن طه ضعف کلیه قرح ها و مطالعاح ارائه شده پیشبین
این است که حرارح بازیافت شده از خروجی فرآیند ،پب از بباز
گرداندن باید بالفا له در همان فرآینبد یبا در سبایر فرآینبدهای
تولیدی مرتبط مورد استفاده قرار گیرد .این در حالی است که در
بسیاری از مواقع شبرایط ایهباب مبیکنبد تبا حبرارح حا ب از
بازیافت پ از جب ب ،ذخیبره سبازی شبده و در زمبان و مابان
دیگری مورد استفاده قرارگرفته شود.
مواد تغییر فاز دهنده که ا طالحا تحت عنوان  PCMاز آنها
یاد میشود ،قیفی از مواد هستندکه پتانسی منحصر ببه فبردی
در ج ب و ذخیره سازی م ادیر زیبادی از انبرژی حرارتبی را دارا

 -1مقدمه
در غالببف فرآینببدهای تولی بدی ،حببرارح حا ب از احتببرا
سوخت قاب اشتعال کوره ،با ارسال به منباق ی همچبون بخبش
ذوب ،پخت ،فرم دهی ،تبخیر کننبده هبا و ...و ببرآورده سباختن
فرآیند مورد نظر ،ازقریق کانال های ارتباقی به قبر دودکبش
هدایت گشته و این هوای گرم که حام م ادیر بباالیی از انبرژی
حرارتی است ،بدلی عدم قراحبی مناسبف تههیبزاح بنعتی و
ف دان مدیریت حیح انرژی به محیط اقرا تخلیبه مبی شبود.
این میزان حرارح عالوه بر اتال از این قریبق ،از قبر دیگبری
همچون عایق بندی نامناسف اتصباالح ،تعمیبراح غیبر ا بولی و
استفاده از قطعاح بی کیفیت ارزان قیمت نعتی و ببی تبوجهی
به مسائ فنی بورح مبیپب یرد .اگبر هبه تباکنون مطالعباح و
قرحهبای گونباگونی در زمینبه بازگردانبدن و بابارگیری مهبدد
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می باشند .ن ش واسطه ای این مبواد در تببادل حبرارح ببین دو
منط ه ،بگونه ای است که پ از دریافت و ذخیره سازی حبرارح
از ناحیه گرم ،انرژی جنبشی ماده افزایش یافته و این میزان از بار
حرارتی ذخیره شده در ماده در دمبای نسببتا ااببت و توامبان ببا
تغییر فاز در همان زمان و یا در مواقع مورد نیاز ،به منط ه مبورد
نظر که در دمای پبایین تبری قبرار دارد انت بال داده مبی شبود.
شرایط عملارد موفق مواد تغیر فازدهنبده ببا دمبا هبای مختلبف
سازگار بوده و فرآیند تغییر فاز در ایبن مبواد عمومبا ببه بورح
جامد به مایع ورح می پ یرد .ناته قاب توجه ایبن اسبت کبه
فرآیند تغییر فاز ناشی از ذخیره سازی حهم باالی انرژی حرارتی
در این مواد با حداق تغییراح حهمی ماده بوقوع مبی پیونبدد و
این خا یت به کارگیری این مواد را در قیبف وسبیعی از برنامبه
های کاربردی میسر و قاب توجیه گردانده است .هگونگی انت بال
انرژی حرارتی بمنظور ذخیره سبازی در مبواد تغییبر فازدهنبده،
مهمترین عام در افزایش یا کاهش بازده سیستم هبای حرارتبی
محسوب می شود .از آنها که در تههیزاح مرسوم انت بال دهنبده
حرارح نظیر مبدل های حرارتی و یا کانال هبای هبدایت کننبده
حرارتی ،عم تبادل حبرارح همبراه ببا اتالفباح فبراوان بورح
میپ یرد ،ل ا استفاده از لوله حرارتبی نوسبانی ببه عنبوان مببدل
حرارتی پر پازده که ن ش هدایت و ارسال حرارح را ببا کمتبرین
تلفاح از هشمه حرارتی به مواد تغییر فاز دهنده میسر می سازد،
گزینه مناسبی می تواند در نظر گرفته شبود .باتوجبه ببه اینابه
مصر ببی رویبه و اتبال بخبش قابب تبوجهی از انبرژی مفیبد
حرارتی به واسطه تولید و استفاده از تههیزاح کم بازده و انبرژی
بر نعتی ،نایع تولیدی کشور را با هبالش هبای جبدی نظیبر
افزایش هزینه های تولیبد ،عبدم توانبایی رقاببت ببا سبایر تولیبد
کنندگان داخلی و خارجی و مسائلی از این دست رو به رو ساخته
است ،دراین تح یق به ارائبه روشبی نبوین در بازیافبت و ذخیبره
سازی انرژی حرارتی اتالفی به وسیله سیستمی مشتم ببر لولبه
حرارتی نوسانی و نحوه ذخیره سازی ایبن انبرژی در مبواد تغییبر
فازدهنده پرداخته خواهد شد .در ادامه تح یق فو با تعمیم ایبن
روش به فرآیندهای نعتی ،نحوه ج ب و تبادل حرارح توسبط
این سیستم در فرآیند فو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -2روش های ذخيره سازی انرژی حرارتی
بطورکلی انبرژی حرارتبی را ببه دو بورح انبرژی گرمبایی
محسوس و نهان میتوان در مواد ذخیبره نمبود .در روش ذخیبره
سازی انرژی محسوس ،انرژی حرارتبی ببا افبزایش دمبای جسبم
جامد یبا مبایع در داخب مباده ذخیبره مبیشبود .میبزان انبرژی
محسوس ذخیره شده در جسم تابعی از دما ،ظرفیت گرمایی ویژه
و م دار جسم میباشد .ذخیره انبرژی گرمبایی توسبط جسبم ببه
ورح نهان به هنگام تغییر فاز جسم از حالت جامد ببه مبایع یبا
مایع به گاز و یا جامد به جامد ورح میگیرد.
افزایش بازده گرمایی و هگونگی مهار حداکثری انرژی ،از پر
اهمیت ترین مباحث در بابارگیری سیسبتم هبای حرارتبی مبی
باشد .ذخیره سبازی انبرژی حرارتبی ،راهاباری مناسبف در نائب
آمدن به این م صود محسبوب مبی شبود .بطبورکلی روش هبای
ذخیره سازی انرژی حرارتی ببر اسباس نبوع و شبرایط حباکم ببر
سیستم های حرارتی می توانبد متفباوح باشبد کبه در ادامبه ببه
تانیک های مختلف ذخیره سازی انرژی پرداخته خواهد.
 -1-2ذخيره سازی گرمای محسوس
روش ذخیره سازی گرمای محسوس در قالف افزایش درجبه
حببرارح  PCMو تببابعی از ظرفی بت گرمببایی وی بژه و جببرم مببواد
مبیباشببد .مببواد مبورد اسببتفاده و عامب ذخیبره سببازی گرمببای
محسوس در این روش عبارتنبد از آب ،سبنگریزه ،سبن ،،ببتن و
شن و ماسه و غیره .هگالی انبرژی پبایین و نیباز ببه حهبم زیباد
استفاده از این مواد و در ذخیره سبازی انبرژی ،منهرببه افبزایش
ابعاد سیستم گردیده و ل ا توجیه اقتصادی اسبتفاده از ایبن روش
را تنها در برنامه های کاربردی کوهک میسر می سازد.
 -2-2ذخيره سازی گرمای نهان
روش ذخیره سازی گرمای نهان بر پایه تغییراح آنتالپی مواد
و توام با تغییر فاز درشرایط دمای پایدارانهام می پ یرد .تغییرفاز
ماده در این روش ممان است از حالت جامد به مایع ،مایع به گاز
و یا جامد به گاز ورح پ یرد .مزیت هایی نظیر ظرفیت ذخیبره
سازی انرژی باالتر در واحد حهم ،شرایط گرمایی نسبتا ااببت در
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فازدهنده و تمرکز بر خواص جالف آنها سببف گردیبده اسبت تبا
هگونگی استفاده از این مواد به عنوان عام ذخیره ساز انرژی در
سیستم های حرارتی مورد توجه قرارگیرد .دی هیدراح ،سبولفاح
سببدیم ،هگزاهیببدراح کلرایدکلسببیم و پببارافین جببز مهمتببرین
 PCMها محسوب میشوند .مرسوم ترین مواد تغییر فاز دهنده بر
اساس دمای تغییر فاز که اماان استفاده در سیستمهای حرارتبی
را دارند شام موم پبارافین ،هیبدراح نمبک ،اسبیدهای هبرب و
اوتاتیک می باشند.
مهمترین ویژگی و خواص مواد تغییر فازدهنده عبارتند از:
 ن طه ذوب در محدوده دمایی مطلوب
 ظرفیت باالی گرمای نهان
 سازگاری با مخازن ذخیره سازی
 تغییراح حهمی کمتر
 پایبداری خببواص در قببی فرآینببد هرخببه ذوب و
انهماد،
 غیر قاب اشتعال بودن،
 دسترسی آسان و پایین بودن هزینه آنها

قول ذخیره سازی و نیز سازگاری با قیف گسبترده ای از دماهبا،
موجف گردیده اسبت تبا اسبتفاده از ایبن روش نسببت ببه روش
ذخیره سازی گرمای محسوس ارجحیت داشبته باشبد ،بطوریابه
عمده تح ی اح اخیر درجهت اسبتفاده از مبواد تغییرفباز دهنبده
جامببد بببه م بایع در سیسببتمهببای تهوی به مطبببوع و اجببا هببای
خورشیدی متمرکز گردیده است.

 -3-2ذخيره سازی از طریق مواد شيميایی
روش ذخیره سازی انرژی از قریق مواد شبیمیایی ،نبوعی از
ذخیره سازی است که عام ذخیره ساز ،انرژی بینا بینی مولاول
های ماده می باشد .انبرژی ذخیبره سبازی شبده در ایبن روش از
قریق شاستن پیوند مولاولی و یا ایهاد پیوند جدیدی از ساختار
مولاولی ایهاد می گردد و میزان ذخیره سازی وابسته ببه نبوع و
میزان واکنش شیمیایی و مواد درگیر در واکنش دارد.

 -4-2مواد تغيير فاز دهنده ( )PCMبه عنوان عامل
ذخيره سازی گرمای نهان

-1

بطور کلی عم ذخیره سازی گرما توام با سه گونه تغییر فاز
ورح می پ یرد .حالت اول زمانی است که تغییبر فباز از حالبت
جامد به جامد رخ می دهد که به دلی ایناه انت ال گرما در ایبن
روش بسیار آهسته و اندک میباشد مناسبف نیسبت .حالبت دوم
عبارح است از تغییر فاز از حالت مایع به گاز که به دلی نیاز ببه
گرما و حرارح باال و همچنین ایهاد حهم فشار باالی گباز عملبی
نمیباشد .مناسبترین حالت تغییر فاز زمانی است که ببا دریافبت
گرما ،ماده جامد به حالت مبایع تغییبر فباز داده بطوریابه عمب
تغییر فاز دردمای اابت رخ می دهد و این ویژگی در مبواد تغییبر
فاز دهنده ( )PCMوجود دارد .این مواد انرژی را ت ریباً در همبان
دمایی که ج ب میکنند ،آزاد نیز می کنند .مواد تغییر فازدهنده
در دمای اتا بصورح جامد هستند .همچنبین آنهبا انبرژی را ببه
ورح گرمای نهان ذوب ذخیره مینمایند .دمای کباری متبداول
ترین  PCMها بین  -04تا  +221درجه سانتیگراد است.
قابلیت ذخیره سازی گرمایی منحصبر ببه فبرد مبواد تغییبر

-2
-1-2
-2-2
-3-2
-4-2
 -1-4-2طبقه بندی مواد تغيير فاز دهنده
الف -موادتغییر فازدهنده آلی
 پارافین ها:
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اشتعال اند و درم ایسه با پارافین دو تا سه براببر پرهزینبه ترمبی
باشند [.]2 ,1
ب -موادتغییر فازدهنده معدنی
موادتغییر فازدهنده معدنی که معموال موادی نظیبر فلبزاح و
یا هیدراح نمک می باشند ،دارای ظرفیت ذخیبره سبازی بسبیار
باال و برخال مواد تغییر فازدهنده آلبی غیبر قابب اشبتعال و در
عین حال بسیار خورنده بوده و فاقبد مشباالح عدیبده ای نظیبر
هدایت حرارتی کبم و تغییبراح حهمبی زیباد موجبود در تغییبر
فازدهنده های آلی می باشبند .هیبدراح نمبک هبا ،نمبک هبای
خا ی هستند که دمای تغییر فاز آنها باال است.

محصول نهایی مشتق شده از فرآیند پاالیش نفت است که از
لحاظ ساختار فیزیای شبیه لهن سبیاه و سبفید رنب ،مایب ببه
خاکستری بوده و ا طالحا تحت عنوان پارافین شناخته می شود.
در واقع استخراج این ماده پب از قیبر بورح مبی پب یرد [.]2
پارافین ها بدلی قبیعت غیر واکنشی خود موادی غیر خورنبده و
سازگار با آلیاژهای گوناگون هستند ،ببا ایبن حبال اکسیداسبیون
احتمالی در استفاده از آنهبا دور از انتظبار نیسبت .مزایبای فبو ،
رسانایی حرارتی مناسف و ن طه ذوب سریع ،سبف گردیده اسبت
تا به عنوان گزینه مناسبی در افزایش هدایت حرارتی لولبه هبای
پره دار و مبدل های فلزی در نظر گرفته میشود [ .]0-1لیان در
استفاده از این مواد باید این ناته مد نظر قرار گیبرد کبه هبدایت
حرارتی باالی پارافین ها نباید بر خواص فیزیای مواد تاایر منفی
بگ ارد و نیز اماان تاایرگ اری بر استحاام پلبی اولفینهبا ببدلی
شباهت خواص شیمیایی پارافین با مواد پالستیای دور از انتظبار
نیست [.]1 ,0
 مواد تغییرفازدهنده با پایه روغن های گیاهی:
این مواد که پایه تشبای دهنبده آنهبا روغبن هبای گیباهی
است ،درح ی ت مبواد تغییرفباز دهنبده ای ببا گرمبای نهبان در
محدوده  214-114J/gو ن طه ذوب  34-214 ° Cمیباشند که
برخال پارافین فاقد ترکیباح سمی بوده و درعبین حبال دارای
ن طه اشتعال پایین تر و نرخ انتشار شعله قوالنی تری ازهمتایبان
پارافین بوده و عملارد آنها در محدوده دمایی گسبترده تبری در
م ایسه با نماهای معدنی می باشند [ .]2تباکنون درحبدود 944
نوع از مواد تغییر فازدهنده ببا پایبه روغبن هبای گیباهی توسبط
وزارح کشاورزی و بنیاد ملی علوم ایاالح متحده آمریاا شناسایی
و معرفی گردیده است که نسبت به پارافین هبا کبم خطرتبر مبی
باشند [.]6
 اسیدهای هرب:
اسیدهای هرب اشباع یا غیراشباع که در گبروه مبواد تغییبر
فازدهنده قرار می گیرند ،دارای زنهیره های هیدروکربنی قوالنی
می باشند و درواقع به عنوان عامب هرببی سبازی در روغبن هبا
شناخته شده و بطور کلی از گلیسریدها و یا فسفولیپیدها مشتق
می شوند و معموال دارای تعداد  0تا  12اتم کربن می باشند .این
مواد دارای بوی نامطبوع و خواص خورندگی بوده و بشبدح قابب

ج -اوتاتیک
اوتاتیک یا ترکیف اوتاتیک ترکیف در دی از دو یبا هنبد
مخلوط اسبت کبه در آن دمبای ذوب ببه کمتبرین م بدار خبود
میرسد .این مواد که دارای دمای تغییر فباز مطلبوبی هسبتند در
واقع گونه ای از مواد تغییر فاز دهنده محسوب می شبوند کبه در
سیستم های تهویه مطبوع مبی تواننبد ببه کارگرفتبه شبوند [.]6
اوتاتیک ها نمک های محلول در آب هستند که دمای تغییر فباز
آنها پایین می باشد .در شا  :2قب ه بندی کلی مواد تغییر فباز
دهنده نشان داده شده است.

شا  :2قب ه بندی مواد تغییرفاز دهنده

 -5-2سيکل عملکرد لوله حرارتی نوسانی
لوله حرارتی نوسانی لوله ای باریک و توخالی تحت خبال ببا
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تعدادی پیچ وخم رفت وبرگشتی است ،که درواقبع هماننبد یبک
مبدل حرارتی عم می نماید .درساختار لوله حرارتبی نوسبانی از
هیچگونببه فتیلببه ای جهببت بازگردانببدن س بیال هگالی بده شببده
کندانسور به اواپراتور استفاده نگردیده است ،بلابه عامب گبردش
سیال درلوله ،نوساناح و ارتعاشاح داخلی لوله حرارتی می باشبد.
معمببوال جببن لولببه حرارت بی نوسببانی از فلزات بی نظی برم وی با
آلومینیوم انتخاب می گردد ،به این علت که این فلبزاح رسبانایی
مطلوبی را ارائه مینمایند .لوله حرارتبی نوسبانی از ناحیبه قبوس
های یک قر خود با یک تبخیرکننده ببه عنبوان عامب تبامین
کننده حرارح و از ناحیه قوس هبای قبر دیگبر خبود ببا یبک
هگالنده بمنظور ج ب حرارح در ارتباط است .تبخیرکننده مبی
تواند عم تبخیرو جوشش سیال درون لولبه را از قریبق جریبان
الاتریسبیته ،هببوای داغ و یبا مایعبباح داغ تببامین نمایبد و عمب
هگالش نیز ممان است از قریق حمبام آب سبرد ،هبوای خنبک
کننده ،مواد خنک کننده و یا هیت سینک تامین شود .در داخب
لوله حرارتی نوسانی سیال عاملی با ضریف انت بال حبرارح بباال و
نسبت پرشدگی معین وجود دارد .سیال عام درون لوله حرارتبی
بدلی شرایط خال حاکم بر محیط داخلی آن ،بصبورح دو فبازی
که شام قطراح مایع و حباب های بخار است توزیع می شبود و
این توزیع سیال کامال اتفباقی ببوده و هیچگونبه کنترلبی ببرروی
نحوه توزیع قطراح و حباب ها وجود ندارد .شا فیزیای منحصر
به فرد ،قابلیت انت ال حهبم بباالیی از بارهبای حرارتبی و امابان
ارسال این بار حرارتی به مناقق قوالنی که از قریبق جوشبش و
حرکت سیال درون لوله و بواسطه افبزایش دمبای ناحیبه تبخیبر
کننده رخ می دهد ،مهمترین عام برگزیدن این وسیله در بهبود
عملارد سیسبتم هبای حرارتبی مبی باشبد .درشبا  :1سباختار
فیزیای و نواحی عملارد یک لولبه حرارتبی نوسبانی نشبان داده
شده است.

شا  :1نحوه توزیع مخلوط دو فازی وعملارد داخلی لوله حرارتی نوسانی

 -6-2تاثير مواد تغيير فاز دهنده بر عملکرد لوله
حرارتی نوسانی
در آزمایشببی کببه توسببط"  "Jiateng Zhaoو گروهببی از
هماارانش [ ،]3بمنظور تباایر بابارگیری مبواد تغییبر فازدهنبده
( )PCMبر عملارد لوله حرارتی نوسانی ورح پ یرفت ،یک لوله
حرارتی نوسانی بصورح شناور از ناحیه قوسهای پبایین خبود در
داخ محفظهای آلومینیومی حاوی پارافین جامد قبرار داده شبد.
در اار اعمال توانهای مختلف به المنتی میلهای که در داخ این
محفظه نصف گردیده ببود ،پبارافین جامبد داخب محفظبه ذوب
گردیده و بطور کام اقبرا سبطح خبارجی ناحیبه قبوسهبای
پایینی لوله را فرا میگرفت .در این حالت پ از خاموش نمبودن
المنت ،انرژی حرارتی تولید شبده المنبت کبه در پبارافین مب اب
همانند یک باقری ذخیره شده بود ،در قی یک زمان مشخص به
لوله حرارتی نوسانی انت ال یافته و بدون نیاز ببه هیچگونبه منببع
گرمایش خارجی ،ن ش اواپراتور سیسبتم را ایفبا مبی نمبود .ایبن
تبادل حرارح میان پارافین و لوله حرارتی نوسانی تبا آنهبا ادامبه
داشت که پارافین ک حرارح خبود را ببه لولبه حرارتبی نوسبانی
منت مینمود .در این حالت پارافین خنک گشته و با تغییرفباز،
مهددا از حالت مایع م اب ببه حالبت جامبد در مبیآمبد .نتبایج
حا از این آزمایش نشان داد کبه عملابرد حرارتبی و برودتبی
لوله حرارتی نوسانی هنگامیاه در تماس با پارافین است به مراتف
بهتر از زمانی بوده که در مهاورح این مباده قبرار نداشبته اسبت.
همچنین مشخص گردید کبه هبر هبه تعبداد دور لولبه حرارتبی
نوسانی بیشتر باشد سطح تمباس پبارافین ببا لولبه افبزایش پیبدا
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پارافینی ،در م ایسه با پارافین خبالص در داخب محفظبه ،مبدح
زمان نوساناح درون لوله حرارتی نوسانی را افزایش داده و همگام
سازی نوساناح با تغییراح دما را در پی داشته است کبه ایبن امبر
نشانه بهببود ببازده لولبه حرارتبی نوسبانی تو بیف شبده اسبت.
همچنین در شرایط دمبایی یاسبان ،تببادل گرمبایی پبارافین ببا
محیط نسبت به گرافیت توسعه یافته  /مواد کامپوزیت پبارافینی،
در مدح زمبان قبوالنی تبری بورح پ یرفتبه اسبت .از قرفبی
م اومت حرارتی در محدودهای از زوایا افزایش یافتبه اسبت ،کبه
اعمال توان و درجه حرارح باالتر ،کاهش مهدد م اومت حرارتبی
در این محدوده زاویهای را در پی داشته است .در شا  :0نمبایی
از سیستم مورد آزمایش فو و ن اط مختلف آن نشان داده شبده
است.

نمببوده و تبببادل حببرارح ب بین پببارافین و لولببه حرارت بی نوسببانی
بیشترخواهد شد .در شا  :9نمایی از سیسبتم فبو نشبان داده
شده است.

شا  :9سیستم تامین گرمایش لوله حرارتی نوسانی با استفاده از ذخیره
سازی انرژی گرمایی در مواد تغییر فاز دهنده در قی مراح ذوب و انهماد
پارافین []3

در آزمایشی دیگر که توسبط " "Jiateng Zhaoو گروهبی از
هماارانش [ ،]24بمنظور تعیین بازده یک لوله حرارتبی نوسبانی
حل ه بسته با استفاده از مادهای مشتم بر گرافیت توسعه یافتبه
( / )EGمواد کامپوزیت پبارافینی در م ایسبه ببا پبارافین خبالص
ورح پ یرفت ،یک لوله حرارتبی نوسبانی از ناحیبه قبوسهبای
پایین خود در داخ یک محفظه آلومینیومی مههز به دو المنبت
حرارتی ،حاوی ترکیف گرافیبت توسبعه یافتبه  /مبواد کامپوزیبت
پارافینی ،و از ناحیه قوسهای قسمت بباالی خبود کبه در قبر
دیگر لوله واقع شده بود با سطح ا فحهای که در داخب آن
آب خنک کننده جریان داشت در تماس قبرار داده شبد .در حبد
فا این دو ناحیه ( ناحیه ببی دررو) ،مخبزن اکرولیبک ذخیبره
سازی انرژی ،ن اط ارتباط دهنده این دو ناحیه که از داخ مخزن
فو عبور نموده بود را در بر می گرفت .با قرار دادن لوله حرارتی
نوسانی در زوایای مختلف و اعمال توانهای مختلف به المنتهای
سیستم از قریق یک منبع تغ یه جریان مست یم ( ،)DCمشخص
گردید که استفاده از ترکیف گرافیت توسعه یافته /مواد کامپوزیت

شا  :0نمایی از سیستم آزمایشگاهی  Jiateng Zhaoبمنظور م ایسه
تاایر ذخیره سازی انرژی حرارتی در مواد تغییر فاز دهنده بر
بازده لوله حرارتی نوسانی حل ه بسته []24
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قر دیگر لوله حرارتی نوسانی( قوس های قسمت باالی لوله) به
منط ه ای که قرار است گرمای بازیافت شده به آنها منت شبود
متص می گردد .بمنظور کاهش اتالفباح حرارتبی سیسبتم ،مبی
بایست حد فا قوس های دو قر لوله حرارتی نوسانی موسوم
به ناحیه آدیاباتیک بوسیله عایق های مناسف کامال عبایق بنبدی
گردد .تو یه این است که با توجه به اینابه فا بله غیبر مع بول
بین ناحیه تبخیر کننده و هگالنده ،افت حرارتی را در پی خواهبد
داشت ،ل ا تا حد اماان این فا له باید کوتاه قراحی شبود .ناتبه
ای که در قراحی سیستم مورد نظر باید مد نظر قرار گرفته شبود
این است که این روش از بازیبابی اغلبف در کاربردهبای بنعتی
کوهک و انت ال شارهای حرارتی متوسط می تواند مورد اسبتفاده
قرار گیرد .درشا  :1شمای کلی روش بازیبابی و ذخیبره سبازی
انرژی حرارتی حا از اتالفاح خروجی از دودکش با اسبتفاده از
سیستم متشا از لوله حرارتی نوسانی و مواد تغییر فازدهنده در
م ایسه با روش های بازیابی مرسبوم نشبان داده شبده اسبت .در
شا فو تصبویر  Aروش مرسبوم و متبداول بازیباب حرارتبی و
تصویر  Bروش پیشنهادی شده می باشد.

 -7-2تئوری بازیافت و ذخيره سازی انرژی و تعميم آن
در مقياس صنعتی
انرژی ناشی از فرآینبدهای تولیبدی کبه بصبورح اتالفباح از
نواحی مختلف فرآیند و خروجی دودکبش هبا ببه هبدر مبی رود
حام بارهای حرارتی بسیار باالیی است .اتال این انرژی حرارتی
که حا احترا سوخت هبای ارزشبمند تهدیبد ناپب یر اسبت،
عالوه بر کاهش بازده سیستم ،هزینه های تولیدرا افبزایش داده و
خساراح جبران ناپب یری را ببه محبیط زیسبت وارد مبی نمایبد.
اگرهه قرح های ارائه شده پیشین در بازیابی حرارح خروجبی از
فرآیندها و استفاده مهدد از آن توانسته است تاحدودی موجبباح
افزایش بازده و غلبه بر مشاالح موجبود را فبراهم نمایبد ،لبیان
بدلی عدم استحصال و باارگیری حیح انرژی حرارتی بازیافبت
شببده ،روش هببای فببو از کارآمببدی قاببب تببوجهی برخببوردار
نمیباشند.
از آنها که گاهی مواقع شرایط حاکم بر فرآیندهای تولیبدی
به گونه ای است که باید حرارح بازیافت شده از خروجی فرآینبد
در زمان و مابان دیگبری مبورد بهبره ببرداری قرارگرفتبه شبود،
ضرورح ایهاب می کند تا بتوان این انرژی حرارتی بازیافت شبده
را پ از ذخیره سازی ،در نا حیه مورد نظر به مصر رساند.
به منظور بهره گیبری از روش پیشبنهادی درجهبت مهبار و
ذخیره سازی انرژی حرارتی اتالفی حا از خروجی دودکبش و
فرآیندهای تولیدی که دارای ببار حرارتبی بباالیی اسبت ،پب از
تعیین دمای گازهای داغ خروجی فرآیند ،می تبوان از یبک لولبه
حرارتی نوسانی ببا سبیال عباملی ببا ن طبه جبوش و ن طبه ذوب
متناسف با شرایط سیستم اسبتفاده نمبود .قراحبی تعبداد دور و
ارتفاع لوله حرارتی باید به گونه ای باشد تا حداکثر بار حرارتبی را
با حداق تلفاح به منط ه ذخیره سبازی ارسبال نمایبد .بمنظبور
عملارد حیح و بازیافت حداکثری انبرژی حرارتبی گازهبای داغ
خروجبی ،هگببونگی قبرار گیبری لولببه حرارتبی نوسببانی دریبک
سیستم حرارتی باید بگونه ای باشد تا قوسهای یبک قبر لولبه
حرارتی ( قوس های قسمت پایین لوله) در داخ مخزنبی حباوی
مواد تغییر فازدهنده قرار گیرد و مخزن فو در مهاورح تماس با
گازهای داغ خروجی از فرآیند قرارداده شود .همچنین قوس های

شا  :1بازیابی انرژی حرارتی با استفاده از لوله حرارتی نوسانی و مواد تغییر
فازدهنده در م ایسه با روش های متداول

 -3نتيجه گيری
همانطور که در بخش هبای پیشبین اشباره گردیبد ،انبرژی
گرمایی حا از خروجی بخش های مختلف فرآیندهای تولیدی
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 دارای بار حرارتبی بسبیار،به خصوص ناحیه خروجی دودکش ها
 دغدغبه همیشبگی، مهبار و اسبتفاده از ایبن انبرژی.باالیی است
 تولید کنندگان و دست اندرکاران حوزه انبرژی ببوده،کارشناسان
 ل ا در این پژوهش سبعی گردیبد ببا ارائبه روشبی نبوین و،است
متمایز از آنچه تا کنون در زمینه باارگیری مهدد انرژی حرارتبی
 اگبر هبه. پاسخ مناسبی به این هالش داده شبود،اجرا شده است
 حداق،ذخیره سازی انرژی و اماان استفاده از آن در زمانی دیگر
 اماان ارسال شارهای حرارتی ببه مسبافت،نمودن تلفاح حرارتی
 ا لی ترین وجوه تمبایز روش فعلبی نسببت ببه،های قوالنی تر
 لیان هالش هایی در اسبتفاده از،سایر روش ها محسوب میشود
:این روش وجود دارد که عبارتند از
 قراحی و ساخت لوله حرارتی نوسبانی در م یباس
بزرگ و نعتی
 ذخیره سازی حهم باالیی از مواد تغییر فاز دهنده
درکاربردهای نعتی
 قراحی و ساخت ابر مخازن سازگار با مبواد تغییبر
فازدهنده در کاربردهای نعتی
 عدم توانایی انت بال شبارهای حرارتبی بسبیار بباال
توسط لوله حرارتی نوسانی
 آلودگی های زیستی و سمیت برخبی مبواد تغییبر
فازدهنده نظیر پارافین
 عایق بندی مناسف مهموعه لوله حرارتی نوسبانی
و مخببازن حبباوی مببواد تغییبر فازدهنببده بمنظببور
جلوگیری از تلفاح
 نیاز به فضای وسیع جهبت نصبف مخبازن ذخیبره
سازی و تههیزاح انت ال دهنده انرژی
 ریسک سرمایه گ اری
 تحمی هزینه های اولیه و بهره برداری باال
اگرهه محدودیت های ذکر شده مهمترین عوام تاایر گب ار
در کاهش بهره گیری از مواد تغییبر فازدهنبده در سیسبتم هبای
 لیان با توسعه و کباهش هبالش هبای،حرارتی به شمار می آیند
 اماان اسبتفاده از ایبن روش در م یباس بنعتی مح بق،م کور
.خواهد گردید
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