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 دوفازی یرتعادليغ یمبدل حرارت کی ینوسان یلوله حرارت - چکيده

ميان  انتقال حرارت فهيعامل درون خود، وظ اليس قیاست که از طر

تر را با حداقل اختالف  نیيپا یبا دما یا هيتر به ناحباال یبا دما ای هيناح

 هایندیفرآ خروجی اتالف شده از یحرارت یانرژ .دینما یدما، فراهم م

پس از  توان می باشد را  ی مییباال که دارای پتانسيل گرمایی  یديتول

از  یکی .مورد استفاده قرار داد یگرید و مکان زمان رد ذخيره سازی،

غيير فازدهنده ده از مواد تاستفا یانرژ یساز رهيمدرن ذخ یروش ها

که  قيتحق نی. در اباشد سازی انرژی حرارتی می  بعنوان عامل ذخيره

و  یحرارت یانرژ مصرف ییکاهش اتالفات و صرفه جو تیبا محور

عملکرد  کليسبهره گيری از است، با  رفتهیصورت پذ عیصنا یبرودت

 یحرارت یانرژ یساز رهيروش ذخ یبه ارائه تئور ،ینوسان یلوله حرارت

استفاده از مواد  قیاز طر اتالف شده انرژی بخش بیایحاصل از باز

پرداخته  ینوسان یحرارت لهاواپراتور لو ستميفازدهنده در س رييتغ

 ب حرارتیایباز ستميروش به س نیا ميبا تعم کهیخواهد شد، بطور

 نیا در اتالف شده یاز انرژ یتوان تا حد قابل تامل می ،مختلف عیصنا

 داد. شیرا افزا زاتيبه نحو مطلوب استفاده نموده و بازده تجه عیصنا

بازیافت  ،یفاز دهنده، شارحرارت رییمواد تغ ،ینوسان یلوله حرارت -کلید واژه

 گازهای داغ انرژی،

 مقدمه -1

احتببرا  حببرارح حا بب  از  ،یدیببتول ینببدهایدر غالببف فرآ

همچبون بخبش    ی، با ارسال به منباق  کوره سوخت قاب  اشتعال

کننبده هبا و... و ببرآورده سباختن      ریتبخ ،یذوب، پخت، فرم ده

به قبر  دودکبش    یارتباق یکانال ها قیمورد نظر، ازقر ندیفرآ

 یاز انبرژ  ییالببا  ریگرم که حام  م اد یهوا نیگشته و ا تیهدا

و  ی بنعت  زاحیب مناسبف تهه  یعدم قراحب   یاست، بدل یحرارت

شبود.   یمب  هیب خلاقرا  ت طیبه مح یانرژ حی ح تیریف دان مد

 یگبر یاز قبر  د  ق،یب قر نیحرارح عالوه بر اتال  از ا زانیم نیا

و  یا بول  ریب غ راحیب نامناسف اتصباالح، تعم  یبند قیهمچون عا

 یتبوجه  یو بب  ی نعت متیق نارزا تیفیک یاستفاده از قطعاح ب

. اگبر هبه تباکنون مطالعباح و     ردیپب   ی بورح مب   یبه مسائ  فن

مهبدد   یریازگردانبدن و بابارگ  ب نبه یدر زم یگونباگون  یهبا  قرح

به  انیاست، ل دهیارائه گرد یدیتول یندهایاز فرآ یحرارح خروج

 تیب فو  الب کر موف   یقرح ها ریجز در هند مورد استثنا، در سا

نسبت ببه   زاحیبازده قاب  قبول تهه شیافزا بر یمبن یریهشمگ

گبردد.   یانهبام شبده مشباهده نمب     یهبا  یگب ار  هیسبرما  زانیم

 نیشب یقرح ها و مطالعاح ارائه شده پ هیضعف کل ن طه نیهمچن

پب  از بباز    ند،یفرآ یشده از خروج افتیاست که حرارح باز نیا

 ینبدها یفرآ ریدر سبا  ایب  نبد یبالفا له در همان فرآ دیگرداندن با

است که در  یدر حال نی. اردیمرتبط مورد استفاده قرار گ یدیتول

ارح حا ب  از  تبا حبر   کنبد  یمب  هباب یا طیاز مواقع شبرا  یاریبس

شبده و در زمبان و مابان     یسباز  رهیب پ  از جب ب، ذخ  افتیباز

 مورد استفاده قرارگرفته شود.  یگرید

آنها  از PCMفاز دهنده که ا طالحا تحت عنوان  رییتغ مواد

 یمنحصر ببه فبرد    یاز مواد هستندکه پتانس یفیشود، ق یم ادی

را دارا  یحرارتب  یاز انبرژ  یادیب ز ریم اد یساز رهیدر ج ب و ذخ

 انرژی حرارتی با استفاده از ینوسان یعملکرد لوله حرارت یبررس 

 بمنظور بازیافت انرژی دهنده فاز رييمواد تغی شده در سازرهيذخ

  1یشیگشا درضایحم، 2یرسائ رضایعل
 a.resaei@yahoo.com، رانیواحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم 2
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دو  نیمبواد در تببادل حبرارح بب     نیا یباشند. ن ش واسطه ا یم

حبرارح   یساز رهیو ذخ افتیاست که پ  از در یمنط ه، بگونه ا

از بار  زانیم نیو ا افتهی شیماده افزا یجنبش یگرم، انرژ هیاز ناح

نسببتا ااببت و توامبان ببا      یشده در ماده در دمبا  رهیذخ یحرارت

به منط ه مبورد   از،یدر مواقع مورد ن ایان و فاز در همان زم رییتغ

شبود.   یقبرار دارد انت بال داده مب    یتبر  نییپبا  ینظر که در دما

مختلبف   یفازدهنبده ببا دمبا هبا     ریعملارد موفق مواد تغ طیاشر

مبواد عمومبا ببه  بورح      نیب فاز در ا رییتغ ندیسازگار بوده و فرآ

اسبت کبه    نیب . ناته قاب  توجه اردیپ  ی ورح م  عیجامد به ما

 یحرارت یانرژ یحهم باال یساز رهیاز ذخ یفاز ناش رییتغ ندیفرآ

و  ونبدد یپ    یماده بوقوع مب  یحهم راحییمواد با حداق  تغ نیدر ا

از برنامبه   یعیوسب  فیب مواد را در ق نیا یریبه کارگ تیخا  نیا

انت بال   یهگونگ گردانده است. هیو قاب  توج سریم یکاربرد یها

فازدهنبده،   رییب در مبواد تغ  یسباز  رهیور ذخبمنظ یحرارت یانرژ

 یحرارتب  یهبا  ستمیکاهش بازده س ای شیعام  در افزا نیمهمتر

مرسوم انت بال دهنبده    زاحیشود. از آنها که در تهه یمحسوب م

کننبده   تیهبدا  یکانال هبا  ایو  یحرارت یمبدل ها ریحرارح نظ

عم  تبادل حبرارح همبراه ببا اتالفباح فبراوان  بورح        ،یحرارت

ببه عنبوان مببدل     ینوسبان  یل ا استفاده از لوله حرارتب  رد،یپ  یم

 نیرا  ببا کمتبر   حو ارسال حرار تیپر پازده که ن ش هدا یحرارت

سازد،  یم سریفاز دهنده م رییبه مواد تغ یتلفاح از هشمه حرارت

 نابه یتواند در نظر گرفته شبود.  باتوجبه ببه ا    یم یمناسب نهیگز

 دیب مف یاز انبرژ  یبب  تبوجه  و اتبال  بخبش قا   هیب رو یمصر  بب 

 یکم بازده و انبرژ  زاحیو استفاده از تهه دیبه واسطه  تول یحرارت

 ریب نظ یجبد  یکشور را با هبالش هبا   یدیتول عی نا ،یبر  نعت

 دیب تول ریرقاببت ببا سبا    ییعبدم توانبا   د،یب تول یها نهیهز شیافزا

دست رو به رو ساخته  نیاز ا یو مسائل یو خارج یکنندگان داخل

 رهیب و ذخ افبت یدر باز نینبو  یبه ارائبه روشب   قیتح  نیااست، در

مشتم  ببر لولبه    یستمیس لهیبه وس یاتالف یحرارت یانرژ یساز

 رییب در مبواد تغ  یانبرژ  نیب ا یساز رهیو نحوه ذخ ینوسان یحرارت

 نیب ا میفو  با تعم قیدهنده پرداخته خواهد شد. در ادامه تح فاز

ادل حرارح توسبط  نحوه ج ب و تب ،ی نعت یندهایروش به  فرآ

 .قرار خواهد گرفت یفو  مورد بررس ندیدر فرآ ستمیس نیا

 یحرارت یانرژ یساز رهيذخ یروش ها -2

 ییگرمبا  یرا ببه دو  بورح انبرژ    یحرارتب  یانبرژ  یبطورکل

 رهیب نمبود. در روش ذخ  رهیب در مواد ذخ توان یمحسوس و نهان م

جسبم   یدمبا  شیببا افبزا   یحرارتب  یمحسوس، انرژ یانرژ یساز

 یانبرژ  زانیب . مشبود  یمب  رهیب در داخب  مباده ذخ   عیمبا  ایب جامد 

ژه یو ییگرما تیاز دما، ظرف یشده در جسم تابع رهیمحسوس ذخ

توسبط جسبم ببه     ییگرمبا  یانبرژ  رهی. ذخباشد یو م دار جسم م

 ایب  عیفاز جسم از حالت جامد ببه مبا   ریی ورح نهان به هنگام تغ

 .  ردیگ یجامد به جامد  ورح م ایبه گاز و  عیما

از پر  ،یانرژ یمهار حداکثر یو هگونگ گرمایی بازده شیافزا

 یمب  یحرارتب  یهبا  سبتم یس یریمباحث در بابارگ  نیتر تیاهم

مناسبف در نائب     یراهابار  ،یحرارتب  یانبرژ  یسباز  رهیباشد. ذخ

 یروش هبا  یشبود. بطبورکل   یم صود محسبوب مب   نیآمدن به ا

 حباکم ببر   طیببر اسباس نبوع و شبرا     یحرارت یانرژ یساز رهیذخ

توانبد متفباوح باشبد کبه در ادامبه ببه        یم یحرارت یها ستمیس

 .پرداخته خواهد یانرژ یساز رهیمختلف ذخ یها کیتان

 محسوس یگرما یساز رهيذخ -2-1

درجبه   شیمحسوس در قالف افزا یگرما یساز رهیروش ذخ

و جببرم مببواد  ژهیببو ییگرمببا تیبباز ظرف یو تببابع PCMحببرارح 

 یگرمببا یسبباز رهیب ذخباشببد. مببواد مبورد اسببتفاده و عامبب    یمب 

سبن،، ببتن و    زه،یروش عبارتنبد از آب، سبنگر   نیمحسوس در ا

 ادیب ببه حهبم ز   ازیب و ن نییپبا  یانبرژ  ی. هگالرهیشن و ماسه و غ

 شیمنهرببه افبزا   ،یانبرژ  یسباز  رهیمواد و در ذخ نیاز ا ستفادها

روش  نیب اسبتفاده از ا  یاقتصاد هیو ل ا توج دهیگرد ستمیابعاد س

 .سازد یم سریکوهک م یکاربرد یها را تنها در برنامه

 نهان یگرما یساز رهيذخ -2-2

مواد  یآنتالپ راحییتغ هینهان بر پا یگرما یساز رهیروش ذخ

 رفازیی. تغردیپ  یم دارانهامیپا یدما طیفاز درشرا رییو توام با تغ

به گاز  عیما ع،یروش ممان است از حالت جامد به ما نیماده در ا

 رهیب ذخ تیظرف رینظ ییها تی. مزردیجامد به گاز  ورح پ  ایو 

نسبتا ااببت در   ییگرما طیحهم، شرا احدباالتر در و یانرژ یساز
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از دماهبا،   یگسبترده ا  فیبا ق یسازگار زیو ن یساز رهیقول ذخ

روش نسببت ببه روش    نیب اسبت تبا اسبتفاده از ا    دهیموجف گرد

 ابه یداشبته باشبد، بطور   تیمحسوس ارجح یگرما یساز رهیذخ

دهنبده   رفباز ییدرجهت اسبتفاده از مبواد تغ   ریاخ اح یعمده تح 

 یمطبببوع و اجببا  هببا هیببتهو یهببا سببتمیدر س عیاجامببد بببه مبب

  .است دهیمتمرکز گرد یدیخورش

 

 ییايميمواد ش قیاز طر یساز رهيذخ -2-3

از  ینبوع  ،ییایمیمواد شب  قیاز قر یانرژ یساز رهیروش ذخ

مولاول  ینیب نایب یساز، انرژ رهیاست که عام  ذخ یساز رهیذخ

روش از  نیب شبده در ا  یسباز  رهیب ذخ یباشد. انبرژ  یماده م یها

از ساختار  یدیجد وندیپ هادیا ایو  یمولاول وندیشاستن پ قیقر

وابسته ببه نبوع و    یازس رهیذخ زانیگردد و م یم هادیا یمولاول

 .در واکنش دارد ریو مواد درگ ییایمیواکنش ش زانیم

 

وان عامل ( به عنPCMفاز دهنده ) رييمواد تغ -2-4

 نهان یگرما یساز رهيذخ

 زفا رییتغ توام با سه گونه گرما یساز  رهیذخبطور کلی عم  

حالبت  فباز از   رییب که تغزمانی است  حالت اول پ یرد.  ی ورح م

در ایبن   انت ال گرما ناهیا  یبه دلرخ می دهد که جامد به جامد 

 . حالبت دوم سبت یمناسبف ن  باشد یآهسته و اندک م اریبسروش 

ببه   ازین  یدل بهکه  به گاز عیما ز حالتفاز ا رییتغ ارح است ازعب

 یگباز عملب   یحهم فشار باال هادیا نیگرما و حرارح باال و همچن

مناسبترین حالت تغییر فاز زمانی است که ببا دریافبت   . باشد ینم

گرما، ماده جامد به حالت مبایع تغییبر فباز داده بطوریابه عمب       

 رییب در مبواد تغ  یژگیو نیا می دهد ورخ  اابت یدماتغییر فاز در

در همبان   باًیرا ت ر یمواد انرژ نیا. وجود دارد (PCM) فاز دهنده

 دهندهفاز ریی. مواد تغکنند یم زیآزاد ن کنند، یکه ج ب م ییدما

را ببه   یانبرژ آنهبا  همچنبین   .جامد هستند بصورح اتا  یدر دما

متبداول   یکبار  یدمانمایند.  یم رهینهان ذوب ذخ ی ورح گرما

 است. گرادی+ درجه سانت221تا  -04 نیها ب PCM نیتر

ذخیره سازی گرمایی منحصبر ببه فبرد مبواد تغییبر       قابلیت 

فازدهنده  و تمرکز بر خواص جالف آنها سببف گردیبده اسبت تبا     

هگونگی استفاده از این مواد به عنوان عام  ذخیره ساز انرژی در 

سبولفاح   دراح،یه یدسیستم های حرارتی مورد توجه قرارگیرد. 

 نیجببز مهمتببر نیو پبباراف میدکلسببیکلرا دراحیببهگزاه م،یسببد

PCM بر دهنده  فاز رییمواد تغ نیترمرسوم  .شوند محسوب می ها

های حرارتبی   در سیستم استفادهکه اماان  فاز رییتغ یاساس دما

هبرب و   یدهاینمبک، اسب   دراحیب ه ن،یشام  موم پباراف را دارند 

 اوتاتیک می باشند.  

 مترین ویژگی و خواص مواد تغییر فازدهنده عبارتند از:مه

  دمایی مطلوبن طه ذوب در محدوده 

 نهان یگرما یباال تیظرف 

 مخازن ذخیره سازی با یسازگار 

 ی کمترحهم راحییتغ 

 ذوب و هرخببه قببی فرآینببد  در خببواص یداریببپا

 ،انهماد

 بودن قاب  اشتعال ریغ، 

 آنها نهیهزی آسان و پایین بودن دسترس 

 

1-  

2-  

2-1-  

2-2-  

2-3-  

2-4-  

 دهنده فاز رييتغ مواد یبند طبقه  -2-4-1

 یفازدهنده آل رییموادتغ -الف

 ها:   نیپاراف 
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نفت است که از  شیپاال ندیمشتق شده از فرآ یینها محصول

ببه    یب رنب، ما  دیو سبف  اهیلهن سب  هیشب یایزیلحاظ ساختار ف

شود.  یشناخته م نیبوده و ا طالحا تحت عنوان پاراف یخاکستر

. [2] ردیپب   ی بورح مب   ریب ماده پب  از ق  نیا در واقع استخراج

خورنبده و   ریغ یخود مواد یواکنش ریغ عتیقب  یها بدل نیپاراف

 ونیداسب یحبال اکس  نیب گوناگون هستند، ببا ا  یاژهایسازگار با آل

فبو ،   یایب . مزاسبت یدر استفاده از آنهبا دور از انتظبار ن   یاحتمال

اسبت   دهیسبف گرد ع،یمناسف و ن طه ذوب سر یحرارت ییرسانا

 یلولبه هبا   یحرارت تیهدا شیفزادر ا یمناسب نهیتا به عنوان گز

در  انی. ل[0-1] شودیدر نظر گرفته م یفلز یاپره دار و مبدل ه

 تیکبه هبدا   ردیب ناته مد نظر قرار گ نیا دیمواد با نیاستفاده از ا

 یمنف ریمواد تاا یایزیبر خواص ف دیها نبا نیپاراف یباال یحرارت

  یببدل  نهبا یاولف یبر استحاام پلب  یرگ اریاماان تاا زین بگ ارد و

دور از انتظبار   یایپالست موادبا  نیپاراف ییایمیشباهت خواص ش

 .  [1, 0] ستین

 یاهیگ یروغن ها هیبا پا رفازدهندهییمواد تغ  : 

 یاهیب گ یدهنبده آنهبا روغبن هبا      یتشبا  هیمواد که پا نیا

نهبان در   یببا گرمبا   یدهنبده ا  رفباز ییمبواد تغ   تیاست، درح 

باشند که  یم C ° 214-34و ن طه ذوب   J/g 114-214محدوده

 یحبال دارا  نیبوده و درعب  یسم باحیفاقد ترک  نیبرخال  پاراف

 انیب ازهمتا یتر یتر و نرخ انتشار شعله قوالن نیی طه اشتعال پان

در  یگسبترده تبر   ییبوده و  عملارد آنها در محدوده دما نیپاراف

 944. تباکنون درحبدود   [2] باشند یم یمعدن یبا نماها سهیم ا

توسبط   یاهیب گ یروغبن هبا   هیب فازدهنده ببا پا  ریینوع از مواد تغ

 ییشناسا اایمتحده آمر االحیعلوم ا یمل ادیو بن یوزارح کشاورز

 یهبا کبم خطرتبر مب     نیاست که نسبت به پاراف دهیگرد یو معرف

 .[6] باشند

 هرب: یدهایاس 

 رییب که در گبروه مبواد تغ   راشباعیغ ایهرب اشباع  یدهایاس

 یقوالن یدروکربنیه یها رهینهز یدارا رند،یگ یفازدهنده قرار م

در روغبن هبا    یسباز  یباشند و درواقع به عنوان عامب  هربب   یم

مشتق   دهایپیفسفول ایو  دهایسریاز گل یشناخته شده و بطور کل

 نیباشند. ا یاتم کربن م 12تا  0تعداد  یشوند و معموال دارا یم

بوده و بشبدح قابب     ینامطبوع و خواص خورندگ یبو یمواد دارا

 یترمب  نبه یدو تا سه براببر پرهز  نیبا پاراف سهیتعال اند و درم ااش

 .[2, 1] باشند

 یفازدهنده معدن رییموادتغ -ب

فلبزاح و   ریب نظ یکه معموال مواد یفازدهنده معدن رییموادتغ

 اریبسب  یسباز  رهیب ذخ تیظرف یباشند، دارا ینمک م دراحیه ای

قابب  اشبتعال و در    ریب غ یفازدهنده آلب  رییباال و برخال  مواد تغ

 ریب نظ یا دهیب خورنده بوده و فاقبد مشباالح عد   اریحال بس نیع

 رییب در تغ موجبود  ادیب ز یحهمب  راحییب کبم و تغ  یارتحر تیهدا

 ینمبک هبا، نمبک هبا     دراحیب باشبند. ه  یم  یآل یفازدهنده ها

 فاز آنها باال است. رییتغ یهستند که دما یخا 

 

 کیاوتات -ج

هنبد   ایب از دو  یدر د فیترک کیاوتات فیترک ای کیاوتات

م بدار خبود    نیذوب ببه کمتبر   یمخلوط اسبت کبه در آن دمبا   

هسبتند در   یفباز مطلبوب   رییتغ یدما یمواد که دارا نیا. رسد یم

شبوند کبه در    یفاز دهنده محسوب م رییاز مواد تغ یواقع گونه ا

. [6] شبوند تواننبد ببه کارگرفتبه     یمطبوع مب  هیتهو یها ستمیس

فباز   رییتغ یمحلول در آب هستند که دما یها نمک ها کیاوتات

فباز   رییمواد تغ یکل یقب ه بند: 2 باشد. در شا  یم نییآنها  پا

 است. دهنده نشان داده شده

 

 
 دهنده رفازییمواد تغ یقب ه بند  :2 شا 

 

 ینوسان یعملکرد لوله حرارت کليس -2-5

تحت خبال  ببا    یو توخال کیبار یلوله ا ینوسان یلوله حرارت
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 کیب است، که درواقبع هماننبد    یوخم رفت وبرگشت چیپ یتعداد

از  ینوسبان  ی. درساختار لوله حرارتب دینما یعم  م یمبدل حرارت

شببده  دهیببهگال الیجهببت بازگردانببدن سبب یا لببهیفت چگونببهیه

عامب  گبردش    لابه است، ب دهیکندانسور به اواپراتور استفاده نگرد

باشبد.   یم یلوله حرارت یدرلوله، نوساناح و ارتعاشاح داخل الیس

 ایببو رم یببنظ یاز فلزاتبب ینوسببان یمعمببوال جببن  لولببه حرارتبب

 یینافلبزاح رسبا   نیعلت که ا نیگردد، به ا یانتخاب م ومینیآلوم

قبوس   هیب از ناح ینوسبان  ی. لوله حرارتب ندینما یرا ارائه م یمطلوب

 نیببه عنبوان عامب  تبام     رکنندهیتبخ کی باقر  خود  کی یها

 کیب خبود ببا    گبر یقبر  د  یقوس هبا  هیکننده حرارح و از ناح

 یمب  رکنندهیهگالنده بمنظور ج ب حرارح در ارتباط است. تبخ

 انیب جر قیب را از قر درون لولبه  الیجوشش س رویتواند عم  تبخ

و عمبب   دیببنما نیداغ تببام عبباحیما ایببداغ و  یهببوا ته،یسببیالاتر

خنبک   یحمبام آب سبرد، هبوا    قیممان است از قر زینهگالش 

شود. در داخب    نیتام نکیس تیه ایکننده، مواد خنک کننده و 

انت بال حبرارح بباال و     فیبا ضر یعامل الیس ینوسان یلوله حرارت

 یعام  درون لوله حرارتب  الیدارد. س وجود نیمع ینسبت پرشدگ

 یآن، بصبورح دو فباز   یداخل طیخال  حاکم بر مح طیشرا  یبدل

شبود و   یم عیبخار است توز یو حباب ها عیکه شام  قطراح ما

 یببررو  یکنترلب  چگونبه یببوده و ه  یکامال اتفباق  الیس عیتوز نیا

منحصر  یایزیقطراح و حباب ها وجود ندارد. شا  ف عینحوه توز

و امابان   یحرارتب  یاز بارهبا  ییانت ال حهبم بباال   تیفرد، قابل به

جوشبش و   قیب که از قر یبه مناقق قوالن یبار حرارت نیارسال ا

 ریب تبخ هیب ناح یدمبا  شیدرون لوله و بواسطه افبزا  الیحرکت س

در بهبود  لهیوس نیا دنیعام  برگز نیدهد، مهمتر یکننده رخ م

سباختار  : 1 باشبد. درشبا    یمب  یحرارتب  یهبا  سبتم یعملارد س

نشبان داده   ینوسبان  یلولبه حرارتب   کیعملارد  یو نواح یایزیف

 شده است.

 

 
 ینوسان یلوله حرارت یوعملارد داخل یمخلوط دو فاز عینحوه توز :1 شا 

 هفاز دهنده بر عملکرد لول رييمواد تغ ريتاث -2-6

 ینوسان یحرارت

از  یو گروهبب "Jiateng Zhao "کببه توسببط  یشببیدر آزما

فازدهنبده    رییب مبواد تغ   یریبابارگ  ری، بمنظور تباا [3] ماارانشه

(PCM) لوله  کی رفت،ی ورح پ  ینوسان یه حرارتبر عملارد لول

خبود در   نییپبا  یها قوس هیبصورح شناور از ناح ینوسان یحرارت

جامد قبرار داده شبد.    نیرافپا یحاو یومینیآلوم یا داخ  محفظه

 نیکه در داخ  ا یا لهیم یمختلف به المنت یها در اار اعمال توان

ذوب  جامبد داخب  محفظبه    نیببود، پباراف   دهیمحفظه نصف گرد

 یهبا  قبوس  هیب ناح یو بطور کام  اقبرا  سبطح خبارج    دهیگرد

حالت پ  از خاموش نمبودن   نی. در اگرفت یلوله را فرا م ینییپا

مب اب   نیشبده المنبت کبه در پباراف     دیتول یحرارت یالمنت، انرژ

زمان مشخص به  کی یشده بود، در ق رهیذخ یباقر کیهمانند 

منببع   چگونبه یببه ه  ازیون نو بد افتهیانت ال  ینوسان یلوله حرارت

 نیب نمبود. ا  یمب  فبا یرا ا سبتم ین ش اواپراتور س ،یخارج شیگرما

آنهبا ادامبه    تبا  ینوسان یو لوله حرارت نیپاراف انیتبادل حرارح م

 ینوسبان  یک  حرارح خبود را ببه لولبه حرارتب     نیداشت که پاراف

 رفباز، ییخنک گشته و با تغ نیحالت پاراف نی. در انمود یمنت   م

 جی. نتبا آمبد  یم اب ببه حالبت جامبد در مب     عیا از حالت مامهدد

 یو برودتب  ینشان داد کبه عملابرد حرارتب    شیآزما نیحا   از ا

است به مراتف  نیدر تماس با پاراف اهیگامهن ینوسان یلوله حرارت

مباده قبرار نداشبته اسبت.      نیبوده که در مهاورح ا یبهتر از زمان

 یور لولبه حرارتب  کبه هبر هبه تعبداد د     دیمشخص گرد نیهمچن

 دایب پ شیببا لولبه افبزا    نیباشد سطح تمباس پباراف   شتریب ینوسان
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 ینوسببان یو لولببه حرارتبب نیپبباراف نینمببوده و تبببادل حببرارح ببب

فبو  نشبان داده    سبتم یاز س یینما :9شا  شترخواهد شد. در یب

 شده است.

 

 
 رهیبا استفاده از ذخ ینوسان یلوله حرارت شیگرما نیتام ستمیس: 9 شا 

مراح  ذوب و انهماد  یفاز دهنده در ق رییمواد تغ در ییگرما یانرژ یزسا

  [3] نیپاراف

 

از  یو گروهب  "Jiateng Zhao"که توسبط   گرید یشیدر آزما

 ینوسبان  یلوله حرارتب  کیبازده  نییبمنظور تع، [24] هماارانش

  افتبه یتوسعه  تیمشتم  بر گراف یا حل ه بسته با استفاده از ماده

(EGمواد کامپوز / )خبالص   نیببا پباراف   سبه یدر م ا ینیپباراف  تی

 یهبا  قبوس  هیب از ناح ینوسبان  یلوله حرارتب  کی رفت،ی ورح پ 

دو المنبت  مههز به  یومینیمحفظه آلوم کیخود در داخ   نییپا

 تیب / مبواد کامپوز  افتبه یتوسبعه   تیب گراف فیترک یحاو ،یحرارت

خبود کبه در قبر      یقسمت بباال  یها قوس هیو از ناح ،ینیپاراف

که در داخب  آن   یا لوله واقع شده بود با سطح  ا   فحه گرید

داشت در تماس قبرار داده شبد. در حبد     انیآب خنک کننده جر

 رهیب ذخ کیب رو(، مخبزن اکرول در یبب  هی) ناح هیدو ناح نیفا   ا

که از داخ  مخزن  هیدو ناح نین اط ارتباط دهنده ا ،یانرژ یساز

 یقرار دادن لوله حرارت ت. باگرف یفو  عبور نموده بود را در بر م

 یها المنت بهمختلف  یها مختلف و اعمال توان یایدر زوا ینوسان

(، مشخص DC) میمست  انیجر هیمنبع تغ  کی قیاز قر ستمیس

 تی/ مواد کامپوزافتهیتوسعه  تیگراف فیکه استفاده از ترک دیگرد

خبالص در داخب  محفظبه، مبدح      نیبا پاراف سهیدر م ا ،ینیپاراف

داده و همگام  شیرا افزا ینوسان یزمان نوساناح درون لوله حرارت

امبر   نیب داشته است کبه ا  یدما را در پ راحییتغنوساناح با  یساز

شبده اسبت.    فیتو ب  ینوسبان  یحرارتب نشانه بهببود ببازده لولبه    

ببا   نیپباراف  ییتببادل گرمبا   اسبان، ی ییدمبا  طیدر شرا نیهمچن

 ،ینیپباراف  تی/ مواد کامپوز افتهیتوسعه  تینسبت به گراف طیمح

 یاسبت. از قرفب   رفتبه ی بورح پ   یتبر  یدر مدح زمبان قبوالن  

اسبت، کبه    افتبه ی شیافزا  ایاز زوا یا در محدوده یحرارت اومتم 

 ین و درجه حرارح باالتر، کاهش مهدد م اومت حرارتب اعمال توا

 یینمبا : 0 داشته است. در شا  یرا در پ یا هیمحدوده زاو نیدر ا

فو  و ن اط مختلف آن نشان داده شبده   شیمورد آزما ستمیاز س

 است.

 

 
              سهیم ا بمنظور  Jiateng Zhao یشگاهیآزما ستمیاز س یی: نما0شا         

 بر  فاز دهنده رییدر مواد تغ یحرارت یانرژ یساز رهیذخ  ریتاا

  [24] حل ه بسته ینوسان یبازده لوله حرارت
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آن  ميو تعم یانرژ  یساز رهيو ذخ افتیباز یتئور -2-7

 یصنعت اسيدر مق

کبه بصبورح اتالفباح از     یدیب تول ینبدها یاز فرآ یناش یانرژ

رود  یدودکبش هبا ببه هبدر مب      یو خروج ندیمختلف فرآ ینواح

 یحرارت یانرژ نیاست. اتال  ا ییباال اریبس یحرارت یحام  بارها

اسبت،   ریناپب   دیب ارزشبمند تهد  یحترا  سوخت هبا که حا   ا

داده و  شیافبزا  درایتول یها نهیهز ستم،یعالوه بر کاهش بازده س

. دیب نما یوارد مب  سبت یز طیرا ببه محب   یریخساراح جبران ناپب  

از  یحرارح خروجب  یابیدر باز نیشیارائه شده پ یاگرهه قرح ها

موجبباح   یو استفاده مهدد از آن توانسته است تاحدود ندهایفرآ

 انیلب  د،یب بازده و غلبه بر مشاالح موجبود را فبراهم نما   شیافزا

 افبت یباز یحرارت یانرژ حی ح یریباارگعدم استحصال و   یبدل

  برخببوردار یقاببب  تببوجه یفببو  از کارآمببد یشببده، روش هببا

 باشند. ینم

 یدیب تول یندهایحاکم بر فرآ طیمواقع شرا یآنها که گاه از 

 نبد یفرآ یشده از خروج افتیحرارح باز دیاست که با یبه گونه ا

قرارگرفتبه شبود،    یمبورد بهبره ببردار    یگبر یدر زمان و مابان د 

شبده   افتیباز یحرارت یانرژ نیکند تا بتوان ا یم هابیضرورح ا

 مورد نظر به مصر  رساند.   هیدر نا ح  ،یساز رهیرا پ  از ذخ

درجهبت مهبار و    یشبنهاد یاز روش پ یریب منظور بهره گ به

دودکبش و   یحا   از خروج یاتالف یحرارت یانرژ یساز رهیذخ

اسبت، پب  از    ییبباال  یببار حرارتب   یکه دارا یدیتول یندهایفرآ

لولبه   کیب تبوان از   یم ند،یفرآ یداغ خروج یگازها یدما نییتع

ذوب  هببا ن طبه جبوش و ن طب     یعبامل  الیببا سب   ینوسان یحرارت

دور و  تعبداد  یاسبتفاده نمبود. قراحب    ستمیس طیمتناسف با شرا

را  یباشد تا حداکثر بار حرارتب  یبه گونه ا دیبا یارتفاع لوله حرارت

.  بمنظبور  دیب ارسبال نما  یسباز  رهیبا حداق  تلفاح به منط ه ذخ

داغ  یگازهبا  یحرارتب  یانبرژ  یحداکثر افتیو باز حیعملارد  ح

 کیببدر ینوسببان یلولببه حرارتب  یریببقبرار گ  یهگببونگ  ،یخروجب 

قبر  لولبه    کیب  یباشد تا قوسها یبگونه ا دیبا یحرارت ستمیس

 یحباو  یلوله( در داخ  مخزنب  نییقسمت پا ی) قوس ها یحرارت

و مخزن فو  در مهاورح تماس با  ردیفازدهنده قرار گ رییمواد تغ

 یقوس ها نیقرارداده شود. همچن ندیاز فرآ یداغ خروج یگازها

لوله( به  یقسمت باال ی) قوس هاینوسان یلوله حرارت گریقر  د

شده به آنها منت   شبود   افتیباز یکه قرار است گرما ی ه امنط

 یمب  سبتم، یس یگردد. بمنظور کاهش اتالفباح حرارتب   یمتص  م

موسوم  ینوسان یدو قر  لوله حرارت یحد فا   قوس ها ستیبا

 یبنبد  قیعبا  المناسف کام یها قیعا لهیبوس کیاباتیآد هیبه ناح

مع بول   ریب فا بله غ  نابه یاست که با توجه به ا نیا هیگردد. تو 

خواهبد   یرا در پ یکننده و هگالنده، افت حرارت ریتبخ هیناح نیب

شبود. ناتبه    یکوتاه قراح دیفا له با نیداشت، ل ا تا حد اماان ا

مد نظر قرار گرفته شبود   دیمورد نظر با ستمیس یکه در قراح یا

 ی بنعت  یاغلبف در کاربردهبا   یابیب روش از باز نیاست که ا نیا

تواند مورد اسبتفاده   یمتوسط م یحرارت یال شارهاکوهک و انت 

 یسباز  رهیب و ذخ یابیب روش باز یکل یشما: 1 . درشا ردیقرار گ

از دودکش با اسبتفاده از   یحا   از اتالفاح خروج یحرارت یانرژ

ر فازدهنده در ییو مواد تغ ینوسان یمتشا  از لوله حرارت ستمیس

ه شبده اسبت. در   مرسبوم نشبان داد   یابیباز یبا روش ها سهیم ا

و  یحرارتب  ابیب روش مرسبوم و متبداول باز   A ریشا  فو  تصبو 

   .باشد یشده م یشنهادیروش پ B ریتصو

 

 
 رییو مواد تغ ینوسان یبا استفاده از لوله حرارت یحرارت یانرژ یابیباز: 1 شا 

 متداول یبا روش ها سهیفازدهنده در م ا

 یريگ جهينت -3

 یانبرژ  د،یب اره گرداشب   نیشب یپ یهمانطور که در بخش هبا 

 یدیتول یندهایمختلف فرآ یبخش ها یحا   از خروج ییگرما
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 اریبسب  یبار حرارتب  یدودکش ها، دارا یخروج هیبه خصوص ناح

 یشبگ یدغدغبه هم  ،یانبرژ  نیب است. مهبار و اسبتفاده از ا   ییباال

ببوده   یکنندگان و دست اندرکاران حوزه انبرژ  دیکارشناسان، تول

و  نینبو  یببا ارائبه روشب    دیب گرد یعپژوهش سب  نیاست، ل ا در ا

 یحرارتب  یمهدد انرژ یریباارگ نهیاز آنچه تا کنون در زم زیمتما

 اده شبود. اگبر هبه   هالش د نیبه ا یاجرا شده است، پاسخ مناسب

حداق   گر،ید یو اماان استفاده از آن در زمان یانرژ یساز رهیذخ

فت ببه مسبا   یحرارت یاماان ارسال شارها ،ینمودن تلفاح حرارت

نسببت ببه    یروش فعلب  زیوجوه تمبا  نیتر یتر، ا ل یقوالن یها

در اسبتفاده از   ییهالش ها انیل شود، یروش ها محسوب م ریسا

 روش وجود دارد که عبارتند از: نیا

 اسیب در م  ینوسبان  یو ساخت لوله حرارت یقراح 

 یبزرگ و  نعت

 فاز دهنده  رییاز مواد تغ ییحهم باال یساز رهیذخ

 ی نعت یدرکاربردها

 رییب و ساخت ابر مخازن سازگار با مبواد تغ  یقراح 

 ی نعت یفازدهنده در کاربردها

 بباال   اریبسب  یحرارتب  یانت بال شبارها   ییعدم توانا

 ینوسان یتوسط لوله حرارت

 رییب مبواد تغ  یبرخب  تیو سم یستیز یها یآلودگ 

 نیپاراف ریفازدهنده نظ

 ینوسبان  یمناسف مهموعه لوله حرارت یبند قیعا 

فازدهنببده بمنظببور  رییببمببواد تغ ین حبباوو مخبباز

 از تلفاح یریجلوگ

 رهیب جهبت نصبف مخبازن ذخ    عیوس یبه فضا ازین 

 یانت ال دهنده انرژ زاحیو تهه یساز

 یگ ار هیسرما سکیر  

 باال یو بهره بردار هیاول یها نهیهز  یتحم 

گب ار   ریعوام  تاا نیذکر شده مهمتر یها تیمحدود اگرهه

 یهبا  سبتم یفازدهنبده در س  رییب واد تغاز م یریدر کاهش بهره گ

 یبا توسعه و کباهش هبالش هبا    انیل ند،یآ یبه شمار م یحرارت

مح بق   ی بنعت  اسیب روش در م  نیب م کور، اماان اسبتفاده از ا 

   .دیخواهد گرد

 

 عمراج

 

[1] http://www.biopreferred.gov [viewed 07.11.15].  
[2] K. Merlin, D. Delaunay, J. Soto, and L. Traonvouez, "Heat 

transfer enhancement in latent heat thermal storage systems: 

Comparative study of different solutions and thermal contact 
investigation between the exchanger and the PCM," Applied 

Energy, vol. 166, pp. 107-116, 2016. 

[3] Ö. Gök, M. Ö. Yilmaz, and H. Ö. Paksoy, "Stabilization of 
Glauber’s salt for latent heat storage," 2006. 

[4] M. Akgün, O. Aydın, and K. Kaygusuz, "Experimental study 

on melting/solidification characteristics of a paraffin as 
PCM," Energy Conversion and Management, vol. 48, no. 2, 

pp. 669-678, 2007. 

[5] J. Fukai, Y. Hamada, Y. Morozumi, and O. Miyatake, 
"Effect of carbon-fiber brushes on conductive heat transfer 

in phase change materials," International Journal of Heat 

and Mass Transfer, vol. 45, no. 24, pp. 4781-4792, 2002. 
[6] W. Streicher, L. Cabeza, and A. Heinz, "Advanced storage 

concepts for solar and low energy buildings," A Report of 

IEA Solar Heating and Cooling programme –Task 32, pp. 1-
33, 2005. 

[7] A. Sharma, V. Tyagi, C. Chen, and D. Buddhi, "Review on 

thermal energy storage with phase change materials and 

applications," Renewable and Sustainable energy reviews, 

vol. 13, no. 2, pp. 318-345, 2009. 

[8] N. Soares, J. Costa, A. Gaspar, and P. Santos, "Review of 
passive PCM latent heat thermal energy storage systems 

towards buildings’ energy efficiency," Energy and buildings, 

vol. 59, pp. 82-103, 2013. 
[9] J. Zhao, Z. Rao, C. Liu, and Y. Li, "Experimental 

investigation on thermal performance of phase change 

material coupled with closed-loop oscillating heat pipe 
(PCM/CLOHP) used in thermal management," Applied 

Thermal Engineering, vol. 93, pp. 90-100, 2016. 

[10] J. Zhao, Z. Rao, C. Liu, and Y. Li, "Experiment study of 
oscillating heat pipe and phase change materials coupled for 

thermal energy storage and thermal management," 

International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 99, 
pp. 252-260, 2016. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.biopreferred.gov/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

