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  مقدمه-1-1

ابتدا، ضرورت استفاده از انرژي . شودسازي انرژي، بیان میهاي ذخیرهاي بر مواد و روشدر این فصل، مقدمه

سازي انرژي مکانیکی، هاي ذخیرهسازي انرژي، شامل روشهاي مختلف ذخیرهسپس، روش. خورشیدي بیان شده است

بندي در ادامه، پس از تعریف مواد تغییرفازدهنده، چند روش دسته. انرژي الکتریکی و انرژي گرمایی معرفی شده است

زي انرژي گرمایی ساهاي مختلف تانک حاوي مواد تغییرفازدهنده براي ذخیرهاین مواد ارائه شده است سپس، شکل

  . بررسی شده است

  

  یديخورش يضرورت استفاده از انرژ-1-2

ها در امروزه جوامع صنعتی و شهرهاي بزرگ با مشکل آلودگی محیط زیست مواجه هستند و اثرات مخرب آلودگی

هاي ها با انرژيهاي فسیلی و جایگزینی آنآوردن میزان مصرف انرژيپایین. است آشکار شده زمین، آب و هوا

ها و انجام مطالعات براي گذارياین موضوع بر اهمیت سیاست. منجر شود تواند به کاهش آلودگیتجدیدپذیر و پاك می

استفاده از انرژي خورشیدي به عنوان یک منبع تجدیدپذیر و منشا . هاي طبیعی تاکید دارداستفاده از منابع و پتانسیل

  .خشی قابل توجهی از تقاضاي انرژي در آینده باشدتواند پاسخگوي بهاي دیگر میتمام انرژي

المللی اعالم کرد، تقاضاي انرژي جهانی از که سازمان انرژي بین "2014انداز انرژي جهانی سال چشم"براساس 

اکسیدکربن تا بیست درصد افزایش تا یک سوم افزایش خواهد یافت و همچنین، انتشار دي 2035تا  2011سال 

هاي فسیلی استفاده گیگاتن خواهد رسید، البته به شرطی که با همین روند از سوخت 2/37مقدار  خواهد یافت و به

هاي آوريفن هاي فسیلی کاهش یابد و با توسعهکردن مشکالت زیست محیطی، باید مصرف سوختبراي کم .شود

در بین . هاي فسیلی شودین سوختهاي تجدیدپذیر و مقرون به صرفه، این انرژهاي پاك جایگزبرداري از انرژيبهره

  . )Xu et al., 2015(منابع انرژي تجدیدپذیر مختلف انرژي خورشید از اهمیت باالیی برخوردار است

  



 

٣ 
  

  هاي استفاده از انرژي خورشیديآوريفن-1-3

2(و انرژي خورشـیدي متمرکـز   ) PV 1(آوري استفاده از انرژي خورشیدي سیستم فتوولتاییک دو فن
CSP ( اسـت .

هـاي خورشـیدي مسـتقیما انـرژي خورشـیدي را بـه       هاي سیستم فتوولتاییک خورشیدي با استفاده از سـلول آوريفن

آوري انرژي خورشیدي متمرکـز بـراي تمرکزکـردن نورخورشـید و تولیـد      حالی که، فنکنند در الکتریسیته تبدیل می

کنـد و  هاي فرترل خطـی اسـتفاده مـی   کنندهوار یا منعکسهاي سهمويحرارت زیاد از برج خورشیدي و متمرکزکننده

... انرژي الکتریکـی و  هاي حرارتی براي تولیدبه نیروگاه)  HTF٣(دهنده حرارت حرارت تولیدي توسط یک سیال انتقال

  .شودفرستاده می

انـرژي   آوريآوري فتوولتاییـک در مقایسـه بـا فـن    از نظر اقتصادي، بازده تبدیل انرژي خورشیدي با استفاده از فن

آوري، بهاي سیستم فتوولتاییک رو به کاهش است ولـی،  گرچه، با پیشرفت فن. تر استخورشیدي متمرکز نسبتا پایین

سـازي  تولید انرژي با استفاده از سیستم فتوولتاییک ناتوانی در توزیع انرژي بـه علـت چـالش ذخیـره    بزرگترین مشکل 

ي انرژي گرمایی، انرژي تواند با ذخیرهآوري انرژي خورشیدي متمرکز میفن .)Adinberg et al., 2010( الکتریکی است

 آوري فتوولتاییکفن آوري انرژي خورشیدي متمرکز نسبت بهفن همچنین،الکتریکی را در ساعات شب نیز فراهم کند 

بـه دلیـل    و انـرژي گرمـایی  آوري انرژي خورشیدي متمرکز با  ذخیره فن. انرژي گرمایی دارد توانایی باالتري در ذخیره

  پـذیر اولین انتخاب براي ساختن یک شبکه الکتریکـی انعطـاف   ،گرمایی براي تولید انرژي ي انرژيظرفیت باالي ذخیره

  .)Cooper & Sovacool, 2013, Sun et al., 2015(. است دهی در مقیاس بزرگدر تولید و سرویس

بزرگتـرین   GW304/2نیروگـاه انـرژي خورشـیدي متمرکـز و ظرفیـت کلـی        50در حال حاضر، کشور اسـپانیا بـا   

نیروگـاه انـرژي خورشـیدي متمرکـز و ظرفیـت کلـی        19ت آمریکا  با تولیدکننده برق از انرژي خورشیدي متمرکز اس

GW64/1 ي بعدي قرار دارددر رده)Shouman & Khattab, 2015( .هـاي انـرژي   اهاخیرا تعدادي از انواع متفاوت نیروگ

سـازمان انـرژي   . برق تولید خواهنـد کـرد   GW 42/2خورشیدي متمرکز در حال ساخت هستند که در آمریکا بیش از 

احتمـاال بـه بـیش از     2020زند که، به طور کلی، ظرفیت انـرژي خورشـیدي متمرکـز تـا سـال      المللی تخمین میبین

GW147 به  2050یابد و تا سال افزایش میGW1089 درسمی)Xu et al., 2015( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Solar photovoltaic 
2 - concentrated solar power 
3-  heat transfer fluid 
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  سازي انرژيهاي مختلف ذخیرهروش-1-4

هـاي نـوین و   نظور همواره به دنبـال روش بدین م بوده استبشر هاي مهم سازي انرژي همواره یکی از چالشذخیره

در بسیاري از موارد ما نیازمند ذخیره انرژي هستیم تا بتوانیم در زمان نیـاز   .سازي انرژي بوده استکارآمد براي ذخیره

در ادامـه، انـواع ایـن    . توان به صورت انرژي مکانیکی، الکتریکی و گرمایی ذخیره کـرد انرژي را می  از آن استفاده کنیم

  .ها شرح داده شده استروش

  

  سازي انرژي مکانیکیذخیره - 1- 4- 1

سازي انرژي هاي ذخیرهسیستم .سازي به صورت انرژي مکانیکی استسازي انرژي، ذخیرههاي ذخیرهیکی از راه

1(سازي انرژي برق آبی پمپ سازي انرژي گرانشی و یا ذخیرهمکانیکی شامل ذخیره
PHPS(سازي انرژي هواي ، ذخیره

2( فشرده
CAES

سازي را انجام ها بر طبق روند مشخصی این ذخیرهکه هر کدام از این روش .و چرخ طیار هستند)  

  .اندکه در ادامه به طور مختصر شرح داده شدهدهند می

  

  آبی-سازي انرژي برقذخیره- 4-1-1- 1

سازي انرژي خیرهي عملکرد سیستم ذنحوه. اي از یک نیروگاه برق آبی نشان داده شده استنمونه )1-1(در شکل 

هاي آبی در زمان غیراوج بار با پمپاژ کردن آب در مخازنی که در باالدست برق آبی بدین صورت است که پمپ

کنند و در زمان اوج بار انرژي پتانسیل تبدیل به انرژي الکتریکی قراردارند انرژي را به صورت انرژي پتانسیل ذخیره می

  . شودمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pumped hoydro power storage 
2 Compressed air energy storage 
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  ايپ ذخیرهیک نیروگاه پم: 1- 1شکل

  

  سازي انرژي هواي فشردهذخیره- 4-1-2- 1

سازي انرژي هواي فشرده، با بـه کـارگیري یـک کمپرسـور، از انـرژي در زمـان غیـر اوج بـار بـراي           در روش ذخیره

طی مرحله دشارژ در زمان اوج بار هـواي  . کنندسازي هوا و ذخیره آن در فشار باال در یک مخزن هوا استفاده میفشرده

شود تا نهایتا یک توربین گازي را که انـرژي الکتریکـی   ظه احتراق پخش شده و با نفت یا گاز ترکیب میفشرده در محف

ساز انـرژي هـواي فشـرده نشـان داده     ، شکل شماتیک یک ذخیره)2-1(در شکل . کند را به گردش در بیاوردتولید می

  .شده است

  

  

  ساز انرژي هواي فشردهشکل شماتیک ذخیره: 2- 1شکل
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  سازي انرژي چرخ طیارذخیره- 4-1-3- 1

نشان داده شده است از یک سیلندر بزرگ چرخان  )3- 1(طور که در شکل طیار، هماندر سیستم ذخیره چرخ

شود به عنوان موتور وقتی به برق وصل می. چرخدمتصل به شفت استفاده شده است که این سیلندر با سرعت باال می

شود کند و در مواقع مورد نیاز تبدیل به ژنراتور میدر سیلندر ذخیره می چرخاند و انرژي راعمل کرده و سیلندر را می

  .کندو انرژي ذخیره شده در سیلندر را به انرژي الکتریکی تبدیل می

  

  

  ساز انرژي چرخ طیارشکل شماتیک ذخیره: 3- 1شکل

  

د براي مقیاس بزرگ  توانسازي انرژي هواي فشرده میو ذخیره سازي انرژي برق آبی پمپذخیرهآوري فن  

. سازي در مقیاس متوسط مناسب استسازي انرژي مورد استفاده قرار گیرد در حالی که چرخ طیار براي ذخیرهذخیره

سازي سازي زمانی توجیه اقتصادي دارد که انرژي ارزان و خارج از اوج مصرف دردسترس باشد تا بتوان با ذخیرهذخیره

   .)Sharma et al., 2009(آن استفاده کرد انرژي در مواقع کمبود انرژي از

  

 ریکیسازي انرژي الکتذخیره - 2- 4- 1

ترین رایج باتري. سازي انرژي الکتریکی استهاي ذخیرهسازي انرژي، استفاده از سیستمهاي ذخیرهیکی از راه

باتري هنگام شارژ به یک منبع جریان الکتریکی مستقیم متصل     . سازي انرژي الکتریکی استوسیله براي ذخیره

توان به از کاربردهاي باتري می. شودي الکتریکی تبدیل میانرژي شیمیایی باتري به انرژ ،شود و موقع تخلیهمی

   سازي انرژي الکتریکی تولید شده توسط توربین بادي یا استفاده در زمان غیر از اوج قدرت، تسطیح بار و ذخیره
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ر براي     هاي رایج دیگاست از روش Ni-Cdترین نوع باتري، باتري اسید سرب متداول. هاي فتوولتاییک اشاره کردپنل

  .)Sharma et al., 2009(ها  و ابررساناها اشاره کردتوان به ابرخازنسازي انرژي الکتریکی میذخیره

  

  سازي انرژي گرماییذخیره - 3- 4- 1

سازي انرژي ذخیره. سازهاي انرژي گرمایی استسازي انرژي، استفاده از ذخیرههاي ذخیرهیکی دیگر از راه

. ینان شبکه را افزایش دهداطم قابلو  را کاهش دهد يانرژ يعرضه و تقاضا یانتواند فاصله میم گرمایی صورت به

1(سازي انرژي گرمایی ذخیره
TES( گرماي محسوس،  صورت بهیک تغییر در انرژي داخلی ماده  عنوان بهتوان می را

واسطه باال بردن  در روش گرماي محسوس انرژي حرارتی به. ها دانستگرماي نهان، ترموشیمیایی یا ترکیبی از آن

هاي سیستم .گیردواسطه تغییر فاز صورت می گرماي نهان به سازي یرهذخ. شوددماي ماده موردنظر ذخیره می

در یک واکنش  یشده یا رهاشده هنگام شکستن یا تغییر فرم پیوندهاي مولکول ترموشیمیایی وابسته به انرژي جذب

نشان ) 4-1(هاي ذخیره انرژي گرمایی در شکلبندي کلی از روشیک دسته. باشند یم یرپذ شیمیایی کامالً برگشت

  .)Sharma et al., 2009(است شده داده

  

  )Sharma et al., 2009(سازي انرژي گرماییهاي مختلف ذخیرهحالت: 4- 1شکل

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thermal energy storage 
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  سازي گرماي محسوسذخیره- 1- 4-3- 1

سازي شود ذخیرهانرژي درونی در ماده ذخیره می صورت بهاگر دماي جسم را با دادن گرما افزایش دهیم انرژي 

مقدار گرماي . شود، مایع و گاز انجام میجامد حالتي حرارت ماده در درجه باال بردن، با )1SHS(گرماي محسوس 

شود مقدار گرماي ذخیره طور که مشاهده میشود همانبیان می )1-1(ي رابطهذخیره شده در ماده با استفاده از 

  .شده، به ظرفیت گرمایی متوسط و تغییرات درجه حرارت ماده بستگی دارد

)1-1(  
 TTcmdTcm

T

T
Q ieapp

i

e
  

 لیه و نهاییمتوسط ظرفیت گرمایی بین دماي او Capجرم ماده،  mدماي نهایی ماده،  Tfدماي اولیه،  Tiکه در آن، 

 100در دماي زیر  سازي حرارت محسوسذخیرهآب به علت فراوانی و ارزانی، بهترین مایع . ظرفیت گرمایی است Cpو 

          استفاده... درجه سلسیوس از روغن، نمک مذاب، فلزات مایع و 100درجه سلسیوس است در دماي باالتر از 

 )Sharma et al., 2009(.شودمی

  

  سازي گرماي نهانذخیره- 2- 4-3- 1

2(سازي گرماي نهان ذخیره
LHS ( صـورت  ... گـاز و  -گاز، مـایع  -مایع، جامد-جامد، جامد-تغییر فاز جامددر هنگام

جامد گرما به شکل تغییر ماده از یک حالت بلـوري بـه یـک حالـت بلـوري دیگـر ذخیـره           -در تغییر فاز جامد. گیردمی

تغییـر فازهـاي   . مـایع دارد -ال گرماي نهان و تغییر حجم کمتري نسبت به حالت جامـد این نوع تغییر فاز معمو. شودمی

ها موجب به وجـود  هاي باالي ناشی از تغییر آنگاز اگر چه گرماي نهان زیادي دارند، ولی تغییر حجم-گاز و مایع-جامد

مـایع  -تغییـر فـاز جامـد   با ایـن کـه   . سازدها را امکان ناپذیر میشود و عمال استفاده از آنآمدن مشکالت نگهداري می

از نظر اقتصادي براي اسـتفاده در   لذا کمتر است آن گاز دارد اما تغییر حجم-گرماي نهان کمتري نسبت به حالت مایع

اي ماده، ماده تغییر فاز دهندهدر نتیجه منظور از . )Zalba et al., 2003(استهاي ذخیره انرژي حرارتی مناسب  سیستم

  .و توانایی ذخیره و آزادسازي حرارت را هنگام تغییر فاز داشته باشد باالیی داشتهذوب که گرماي نهان است 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sensible heat storage 
2 Latent heat storage 
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  1مواد تغییرفازدهنده-1-5

. ن خـود هسـتند  ي پنهان انـرژي گرمـایی درو  مواد تغییرفازدهنده ترکیبات آلی یا معدنی با قابلیت جذب و ذخیره

که بهترین و کارآمدترین تغییر حالـت از جامـد بـه مـایع یـا      ( ذخیره انرژي گرمایی در این مواد، طی فرآیند تغییر فاز 

کننـد و یـا بـه محـیط پـس           این مواد، به هنگام تغییر فاز، گرمـا را از محـیط جـذب مـی    . افتداتفاق می) بالعکس است

گونه تغییري حتی پـس  ي گرمایی را بدون هیچاین قابلیت را دارد که این انرژي نهفته ي تغییرفازدهنده،ماده. دهندمی

این مواد با توجه به دماي تغییر حالتشان کاربردهـاي متنـوعی پیـدا    . ي تغییرفاز، درون خود حفظ کنداز هزاران چرخه

ي هواي اتاق اسـتفاده  کردن و تهویهنکشوند، براي خگراد ذوب میي سانتیدرجه 15موادي که در دماي زیر . اندکرده

هایی که دمـا ممکـن   گراد نیز براي کاهش دما در مکاندرجه سانتی 90ي ذوب باالي کاربرد مواد داراي نقطه. شوندمی

هـا  سایر مواد تغییرفازدهنده کـه دمـاي ذوب آن  . شودسوزي میاست به طور ناگهانی باال رود، مناسب بوده و مانع آتش

اســتفاده از  هــايمزیــتیکــی از . ســازي انــرژي خورشــیدي کــاربرد دارنــددو مقــدار اســت، بــراي ذخیــرهبــین ایــن 

سـازي انـرژي حرارتـی نسـبت بـه سـایر         ي باالي این مـواد در ذخیـره  ي گرما، دانسیتهموادتغییرفازدهنده براي ذخیره

  .)Xu et al., 2015(هاي محسوس استروش

  

  انواع مواد تغییرفازدهنده-1-6

مـواد  . شـوند بنـدي مـی  هـا تقسـیم  ي کلـی ارگانیـک، غیرارگانیـک و متالیـک    مواد تغییرفازدهنـده بـه سـه دسـته    

انـرژي گرمـایی در دماهـاي     يسـاز توانند براي ذخیرهتغییرفازدهنده ارگانیک عموما نقطه ذوب پایینی دارند و تنها می

هـاي مـذاب بـه طـور گسـترده مـورد توجـه        ي گرمایی در دماي باال، نمکبراي ذخیره .پایین مورد استفاده قرار گیرند

به صـورت نمـودار درختـی نشـان داده      )5-1(در شکل بندي انواع مواد تغییرفازدهنده دستهمحققین قرار گرفته است 

  .شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1phase change material  
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  )Sharma et al., 2009(بندي مواد تغییر فازدهندهدسته: 5- 1شکل

  

مـوادي  . بندي کردنـد سته، مواد را براساس دماي کاري د)Hoshi et al., 2005(، هوشی و همکارانش2005در سال 

 420ي ذوب تـا  ، مـواد بـا نقطـه   1ي سلسیوس داشتند به عنوان مواد بـا دمـاي پـایین   درجه 220ي ذوب زیر که نقطه

ي سلسـیوس، بـه   درجـه  420و مـواد داراي نقطـه ذوب بـیش از     2ي سلسیوس را به عنوان مواد با دماي متوسطدرجه

بنـدي  هـاي خورشـیدي مناسـب هسـتند، دسـته     ي گرما در نیروگـاه کنندهذخیرهعنوان  که به 3عنوان مواد با دماي باال

سازي انرژي گرماي نهان مواد تغییرفازدهنده را براي مواد مختلف بـا نقـاط ذوب   ها ظرفیت ذخیرههمچنین، آن. کردند

میایی و قیمت تمام کلوین محاسبه کردند عالوه بر نقطه ذوب، چگالی، انرژي، پایداري شی 1200تا  300ي در محدوده

  . ي کاربردي مواد تغییرفازدهنده استشده نیز معیارهاي مهمی براي استفاده

ها و مشکالت مـواد تغییرفازدهنـده ارگانیـک و غیـر     ، مزیت)Zalba et al., 2003(، زاباال و همکارانش2003در سال 

و به این نتیجه رسیدند که مواد تغییرفازدهنده غیرارگانیک گرماي نهان بیشـتري دارنـد امـا    . ارگانیک را بررسی کردند

نی دارند و مواد تغییرفازدهنده ارگانیک خوردگی بسیار پایی. تري دارندپایداري خوردگی بدتر و پایداري گرمایی ضعیف

) 1-1(در جـدول . تـري دارنـد  شیمیایی بهتـري دارنـد، امـا گرمـاي نهـان و رسـانایی گرمـایی پـایین        / پایداري گرمایی

  .ي گرمایی خالصه شده استبه عنوان مواد ذخیره کننده هاي مواد تغییرفازدهندهنیازمندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 low temperature 
2 median temperature 
3 high temperature 
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  )Zalba et al., 2003(ده انرژيکننهاي مواد تغییرفازدهنده به عنوان مواد ذخیرهنیازمندي: 1- 1جدول

  ویژگی اقتصادي  ویژگی شیمیایی  ویژگی فیزیکی  ویژگی گرمایی

  ارزان و فراوان باشد  پایداري  تغییر حجم کوچک  دماي تغییرفاز براي استفاده مناسب باشد

تغییر زیاد آنتالپی، نقطه ذوب نزدیک دماي 

  مورد استفاده

    عدم تفکیک فاز  چگالی باال

رسانایی گرمایی باال در فاز مایع و جامد 

  )هردو(

کوچک یا بدون 

  سابکولینگ

    سازگاري با مواد محفظه

غیرسمی، غیرقابل اشتعال،   تعادل فاز مطلوب  

  کنندهغیرآلوده

  

      فشار بخار پایین  

  

صورت ظرفیـت  این نکته مهم است که مواد تغییرفازدهنده مورد استفاده باید به صورت متجانس ذوب شوند در غیر این

  .به طور مختصر شرح داده شده استدر ادامه، انواع مواد تغییرفازدهنده  .یابدش میسازي سیستم کاهذخیره

  

  ي ارگانیکموادتغییرفازدهنده - 1- 6- 1

مـواد ارگانیـک داراي ذوب   . شـوند هـا تقسـیم مـی   ي پارافین و غیرپارافیني ارگانیک، به دو دستهمواد تغییرفازدهنده 

کردن سریع بدون تفکیک فاز و متعاقبـا کـاهش انـرژي نهـان     متجانس هستند ذوب متجانس به معنی ذوب و منجمد 

  .ها استترکیب آن

  

  هاترکیبات پارافین- 1- 1- 6- 1

 -CH3کریستالیزه کـردن زنجیـره   . است CH3-(CH2)-CH3آلکیل -nموم پارافین اغلب مخلوطی از زنجیره مستقیم 

. یابـد زایش طـول زنجیـره افـزایش مـی    ي ذوب و انرژي نهان ذوب بـا افـ  نقطه. کندمقدار زیادي انرژي نهان را آزاد می

خطـر،  پـارافین بـی  . سازي گرماي ذوب بسیار مورد توجه قرار گرفته اسـت ي مناسب براي ذخیرهپارافین به عنوان ماده

ي سانتیگراد، فاقـد  درجه 500این مواد، در دماي زیر . ي کم و غیرخورنده استبینی، با هزینهقابل اطمینان، قابل پیش

ها در حالـت ذوب کـم   و پایدار هستند، تغییرات حجمی کمی در طی فرآیند ذوب دارند و فشار بخار آننیروي جنبش 
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. ذوب بسـیار طـوالنی دارنـد   -کنند معموال چرخـه انجمـاد  هایی که از پارافین استفاده میبه همین دلیل، سیستم. است

توان بـه رسـانایی   هاي نامطلوبی پارافین میویژگی از. یابدهاي کربن افزایش میي ذوب آلکان با افزایش تعداد اتمنقطه

گرمایی پایین، ناسازگاري با ظروف پالستیکی و تاحدودي قابل اشتعال بودنشان اشاره کرد تمام این اثـرات نـامطلوب را   

  .)Sharma et al., 2009(ساز حذف کردتوان تا حدودي به وسیله تغییرات ظریف در موم و واحد ذخیرهمی

  

 ترکیبات غیرپارافین-2- 1- 6- 1

هاي ها با ویژگیبرخالف پارافین. شودهاي متنوع را شامل میها تعداد زیادي از مواد تغییرفازدهنده با ویژگیغیرپارافین

این گروه بزرگترین دسته از مواد پیشنهادي بـراي  . هاي مختص به خود را دارندبسیار مشابه، هر یک از این مواد ویژگی

  .ي گرمایی در هنگام تغییر فاز هستندسازي انرژذخیره

اي در مـورد کشـف مـواد ارگانیـک و شـناخت اسـترها،       ، مطالعـه )Abhat, 1983(، ابهت و همکـارانش 1983درسال

هایی تحـت  ها مواد ارگانیک را به زیرگروهآن. ها و گلیکول براي ذخیره انرژي انجام دادنداسیدهاي چرب، و مزیت الکل

ها همچنین، به این نتیجه رسیدند کـه ایـن مـواد    آن. بندي کردندو سایر مواد غیرپارافینی دسته عنوان اسیدهاي چرب

 .اند و نباید در معرض درجه حرارت باال، شعله یا عوامل اکسیدکننده قرار گیرندقابل اشتعال

ی پـایین، خـوردگی   پـذیري، رسـانایی گرمـای   هاي مهم مواد ارگانیک گرماي ذوب باال، عدم اشـتعال برخی از ویژگی

اسـیدهاي  . ها دمـاي ذوب بـاالیی دارنـد   اسیدهاي چرب در مقایسه با پارافین. متوسط و ناپایداري در دماهاي باال است

دهند و بدون سردکردن زیاد کـه بـه زیـر نقطـه انجمـاد      چرب همچنین، رفتارهاي ذوب و انجماد تجدیدپذیر نشان می

هـا قیمـت   برابـر بیشـتر از پـارافین    5/2تـا   2ها است کـه  ن مواد قیمت آنشوند محدودیت اصلی ایبرسند، منجمد می

  .)Lane et al., 1975, Sharma et al., 2009(دارند

  

  ي غیرارگانیکمواد تغییر فازدهنده - 2- 6- 1

هاي نمکی، از آن جایی کـه آب  شوند در اغلب هیدراتمواد غیرارگانیک، بیشتر تحت عنوان هیدرات نمکی شناخته می

و به علت . شودشده از کریستالیزاسیون براي حل تمام فاز موجود کافی نیست، ذوب به صورت نامتجانس انجام میآزاد 

هـاي نمـک گـروه مهمـی از     هیـدرات . شودنشین میدر ته ظرف ته) یا نمک هیدراته ( تر تفاوت چگالی، هیدرات پایین
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هاي ذخیره انرژي حرارتی گرمـاي نهـان   ها در سیستمرد آنها هستند که مطالعات زیادي براي کاربمواد تغییرفازدهنده

، )برابـر پـارافین   2اغلـب  (انجام شده است گرماي نهان ذوب باال به ازاي واحد حجم، ضریب هدایت گرمایی نسبتا بـاال  

اي هـ تـرین ویژگـی  تغییرات حجم کم در حین ذوب، خورندگی پایین، سازگاري با مواد پالستیکی و ارزان بودن از مهـم 

  .هاي نمک هستندهیدرات

ذوب . هاي ذوب شـده مشـاهده کـرد   توان در نمکسه نوع رفتار ذوب متجانس، غیرمتجانس و نیمه متجانس را می

ذوب غیرمتجـانس،  . شـود دهد که نمک بدون آب در نقطه ذوب به طور کامل در آب هیدراته میمتجانس زمانی رخ می

در ذوب نیمـه متجـانس، بـه    . شـود به طور کامل در آب هیدراته حل نمـی ي ذوب دهد که نمک در نقطهزمانی رخ می

تـر از طریـق از دسـت دادن آب، فازهـاي مـایع و جامـد در طـول انتقـال            دلیل تبدیل هیدرات به یک هیـدرات پـایین  

  .)Sharma et al., 2009(هاي ذوب متفاوت در تعادل هستندحالت

  

  هامتالیک - 3- 6- 1

اسـتفاده   به دلیل محدودیت وزنی، هنوز به طور جدي براي .است 1شامل فلزات با ذوب کوتاه و یوتکتیکها متالیک

با این حال، زمانی که حجم، مورد توجه باشد به دلیل گرماي ذوب باال بـه  . به عنوان مواد تغییرفازدهنده مطرح نیستند

هـا و  یک تفاوت عمده بین متالیک. این مواد، رسانایی گرمایی باالیی دارند .ازاي هر واحد حجم انتخاب مناسبی هستند

هاي این مواد، گرمـاي ذوب پـایین بـه ازاي    برخی از ویژگی. هاستها رسانایی گرمایی باالي آنسایر موادتغییرفازدهنده

  .ین، فشار بخار نسبتا پایین استواحد وزن، گرماي ذوب باال به ازاي واحد حجم، رسانایی گرمایی باال، گرماي ویژه پای

هـا بـه صـورت متجـانس ذوب و     ترکیبی از دو یا چند ماده با ذوب حداقلی اسـت کـه هریـک از آن    یوتکتیکمواد 

شـوند، و فرصـت   ها منجمد میبه دلیل این که مواد،  به صورت یک مخلوط نسبتا همگن از کریستال. شوندمنجمد می

در این مواد، در هنگام ذوب هر دو ترکیب به طـور هـم زمـان ذوب    . شودصرف می کمی براي تفکیک ترکیب این مواد،

  .)Sharma et al., 2009(شوندمی

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 eutectic 



 

١٤ 
  

  هاي مختلف تانک حاوي مواد تغییرفازدهندهشکل-1-7

تانک مستطیلی نشـان داده شـده    )6-1(در شکل . هاي مختلفی براي تانک حاوي مواد تغییرفازدهنده وجود داردشکل

  .رت در اطراف آن جریان داردي حرادهندهي تغییرفازدهنده در داخل مکعب مستطیل و سیال انتقالاست که ماده

  

  تانک مستطیلی: 6- 1شکل

  

. ي تغییرفازدهنـده نشـان داده شـده اسـت    اي حـاوي مـاده  دو مدل تانک استوانه) ب-7-1(و ) الف-7-1(هاي در شکل

ي حـرارت از  اي است که سیال انتقال دهندهتانک حاوي مواد تغییرفازدهنده به صورت پوسته لوله) الف-7-1(درشکل 

اي ي تغییرفازدهنده در فاصله بین دو لولـه قـرار گرفتـه اسـت در تانـک اسـتوانه      کند و  مادهه با قطر کمتر عبور میلول

دهنـده گرمـا در فاصـله بـین دو     ي تغییرفازدهنده در لوله با قطر کوچکتر قراردارد و سیال انتقـال ماده) ب-7-1(شکل 

  . استوانه قرار دارد

  

  )Liu et al., 2015(  ي تغییرفازدهنده در فاصله بین دو لولهماده): ب(ییرفازدهنده در لوله با قطر کوچکتر ي تغماده): الف: (7- 1شکل
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گیرد ها به کندي صورت میموادتغییرفازدهنده عموما ضریب هدایت گرمایی پایینی دارند و روند انتقال گرما در آن

هـاي  روش. ساز انرژي استي ذخیزهزدهنده به عنوان مادههاي مهم در استفاده از موادتغییرفااین موضوع یکی از چالش

دهنده حـرارت وجـود دارد در شـکل    ي تغییرفازدهنده و سیال انتقالمختلقی براي ارتقاي کارآیی انتقال گرما بین ماده

  .هاي افزایش انتقال حرارت آورده شده استبرخی از روش) 1-8(

  

  

  هاي فلزيحلقه

  

  هاي کربنبراش

  

  حبابی آشفتگی

  

  کپسول

  

  ماتریس فلزي

  

  

  

  دارمحفظه مستطیلی پره

  

  گوه هاي کروي پلی فین

  

  کپسول گوي فوالدي

  

  پرولینصفحه مسطح پلی

  )Salunkhe & Shembekar, 2012(هاي افزایش شدت انتقال حرارتروش: 8- 1شکل 
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  اهداف تحقیق-1-8

منـابع رو بـه اتمـام و آالینـده      عنـوان  بـه هـاي فسـیلی   امروزه با توجه به افزایش نیاز به انرژي و محدودیت سوخت

. قرارگرفتـه اسـت   موردتوجـه انرژي خورشیدي بیشتر  ازجمله ریپذ دیتجد، نیاز به استفاده از منابع انرژي ستیز طیمح

و  یـدار پا يبـه انـرژ   سازي انرژي خورشیدي و نیازضرورت استفاده از موادتغییرفازدهنده به عنوان راهکاري براي ذخیره

 باعـث  يسازهاي انـرژ ي را مورد توجه قرار داده است ذخیرهانرژ سازهايیرهدر دسترس در تمام ساعات، استفاده از ذخ

ي ذخیره انرژي حرارتی، اسـتفاده  هنیدرزمهاي نوین و کارآمد یکی از روش. شودمیشبکه  يانرژ یناناطم یتبهبود قابل

سـازي انـرژي خورشـیدي، بـراي     تحلیل دقیق رفتار مواد تغییرفازدهنده در فرآیند ذخیـره  استاز مواد تغییرفازدهنده 

ي سازي و بررسـی یـک تانـک حـاوي مـاده     نامه مدلهدف از انجام این پایان .تر از این مواد ضروري استاستفاده بهینه

سازي فرآینـد  براي مدلمدلی  ابتدابدین منظور  .سازي انرژي خورشیدي در ساختمان استتغییرفازدهنده براي ذخیره

ي مـواد  وسـیله سازي انرژي خورشیدي در سـاعات پرتـابش، بـه    تامین آب گرم مصرفی ساختمان، با استفاده از ذخیره

   تانـک   عملکـرد  لیـ تحل يبـرا  الزم، هـاي معادلـه  شـود در ادامـه  مـی تشـریح   ساز انرژيذخیره تغییرفازدهنده در تانک

    تـأثیر بـه بررسـی    معـادالت،  نیـ ا حـل  بـا  سـپس،  و شـوند مـی  استخراج سازي انرژي حاوي موادتغییرفازدهندهذخیره

 .خواهیم پرداختزي انرژي تانک سابر میزان و زمان ذخیره مختلف، هايتیکم

   

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  

   

  

  :فصل دوم   

هاي ذخیره انرژي، با استفاده از تانک حاوي مواد مروري بر روش

  تغییرفازدهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢ 
  

  مقدمه -2-1

نظر ساز انرژي از هاي ذخیرهتانکسپس، . هاي استفاده از مواد تغییرفازدهنده شرح داده شده استدر این فصل ابتدا، مزیت

هـاي انجـام شـده در    پژوهش   اند و مروري بر بندي شدهاي تقسیمي کلی مکعبی، کروي و استوانهشکل هندسی به سه دسته

هاي افـزایش انتقـال حـرارت در تانـک حـاوي      در پایان، روشساز انرژي انجام شده است هاي ذخیرهمورد هر یک از انواع تانک

  . ها بررسی شده استها در نیروگاهبرد این تانکي تغییرفازدهنده و همچنین، کارماده

 

  سازيهاي استفاده از موادتغییرفازدهنده براي ذخیرهمزیت -2-2

مطالعه بر روي مواد تغییر فـاز  . سازي بررسی شده استهاي استفاده از مواد تغییرفازدهنده براي ذخیرهدر این بخش، مزیت

ولـی تـا اواخـر قـرن نـوزدهم      . ، انجام شد)Telkes & Raymond, 1949(وندتوسط تلکس و ریم 1949دهنده اولین بار در سال 

سازي حـرارت، رفـع   توان به افزایش ظرفیت ذخیرهاز مزایاي استفاده از مواد تغییرفازدهنده می. توجه چندانی به این مواد نشد

یمـت در شـب و رفـع مشـکل تغییـر دمـاي آب       مشکل عرضه و تقاضاي انرژي، جابجایی اوج مصرف و اسـتفاده از بـرق ارزان ق  

  .مصرفی طی دشارژ، در تانک با حجم کم اشاره کرد که در ادامه به طور مختصر شرح داده شده است

  

  سازي گرماافزایش ظرفیت ذخیره - 2-1- 2

سازي انرژي خورشیدي را مورد بررسی قرار ، دو نوع تانک ذخیره)Haillot et al., 2013(، هایلت و همکاران 2013در سال  

مترمکعب که نیمی از حجم آن ماده تغییرفازدهنده بود را با تانـک   1/0ها مقدار گرماي ذخیره شده در تانک به حجم دادند آن

 5/1ي تغییرفازدهنده در حجم یکسـان،  رفازدهنده مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که تانک حاوي مادهي تغییفاقد ماده

  .تواند در خود انرژي حرارتی ذخیره کندمی  ي تغییرفازدهنده برابر تانک فاقد ماده

  

  رفع مشکل عرضه و تقاضاي انرژي - 2-2- 2

ي تغییرفازدهنـده، طراحـی و سـاختند و بـا بررسـی      ، تانک حاوي مـاده )Canbazoğlu et al., 2005(کنبازوگلو و همکاران 

ي تغییرفازدهنـده پـس از کـاهش تشعشـع     عملکرد تانک در ماه نوامبر مشاهده نمودند که دماي نقطه وسط تانک حاوي مـاده 

بد و سپس به دلیل نبود مصـرف، مقـدار   یا ي تغییرفازدهنده کاهش میخورشیدي در روز به طور منظم تا دماي تغییر فاز، ماده
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کند که این  ساعت طی شب حفظ می 10را به مدت حدود ) ي تغییرفازدهندهدماي تغییر فاز ماده(درجه سانتی گراد  45ثابت 

کنندگان را در اوایـل صـبح   تواند نیاز مصرفو می. آب براي مصرف اوایل صبح که تشعشع خورشیدي وجود ندارد، مناسب است

  .شودساز انرژي محسوب مینماید که این یک مزیت براي این نوع تانک ذخیره تامین

  

  جابجایی اوج مصرف و استفاده از برق ارزان قیمت در شب - 2-3- 2

اي ساختند که از برق بـه  ي تغییرفازدهندهساز انرژي حاوي ماده، تانک ذخیره)De Gracia et al., 2011(گراسیا و همکاران

انـرژي   ي تغییرفازدهنـده ها با استفاده از برق ارزان قیمت در شب با ذوب کردن مـاده نمود آنعنوان منبع حرارتی استفاده می

ساز منجمد شده و گرماي ذخیره شـده را  ي تغییرفازدهنده موجود در تانک ذخیرهو در طول روز ماده. گرمایی را ذخیره نمودند

  .دهد به آب داخل تانک انتقال می

  

  رفع مشکل تغییر دماي آب مصرفی طی دشارژ، در تانک با حجم کم - 2-4- 2

لیتـر   47، نشان دادند، در یک آبگرمکن خورشیدي با حجم )Nallusamy et al., 2007(، نالوسامی و همکاران2007درسال  

ي تغییرفازدهنده با ذخیره انرژي در خود مانع از تغییرات دمایی آب در حین مصـرف  ده  است مادهکه حاوي ماده تغییرفازدهن

  . شود می

  

  ساز انرژي گرمایی حاوي مواد تغییرفازدهندهانواع تانک ذخیره-2-3

سـاز  ههـاي    ذخیـر  تانـک . ساز انرژي گرمایی حاوي موادتغییرفازدهنده بررسی شده اسـت در این بخش، انواع تانک ذخیره

در ادامـه بـه مـروري بـر     . شـوند بنـدي مـی  اي تقسـیم ي کلی مکعبی، کروي و استوانهانرژي از نظر شکل هندسی به سه دسته

  .ساز انرژي پرداخته شده استهاي ذخیرههاي انجام شده در مورد هر یک از انواع تانکپژوهش

  

  تانک مکعبی - 1- 3- 2

فرآینـد ذوب   در هـدایتی گرماي انتقال  ي، بر رويعدد يامطالعه، )Griggs et al., 1974(و همکاران گگری، 1974در سال 

با ضـخامت یکسـان درون   و اي موازي هاي صفحهپره. انجام دادنددرون یک محفظه مستطیلی که با ماده تغییر فاز پر شده بود 

نرخ انتقال حـرارت  ، ضخامت پره با افزایشنتایج نشان داد که . فزایش دهنددرونی را ا تا نرخ انتقال حرارتشتند محفظه قرار دا



 

١٤ 
  

بررسـی  را باالتر از دمـاي ذوبـش    ،، افزایش دماي مادهي تغییرفازدهندهکامل ماده ذوب ها پس ازآن ،همچنین. یابدافزایش می

  .نداشت پیشنهاد کردبهینه از هندسه پره، که حداقل افزایش دما را در پی خواهد د محدودهو یک  کردند

 بـا لی و فرآینـد ذوب درون یـک حفـره مسـتطی     ، )Lacroix & Benmadda, 1997(و همکارانش الکرویکس، 1997در سال 

هـا بـر روي نـرخ ذوب    در این مطالعه اثر تغییر تعـداد پـره و طـول پـره    . عددي مورد بررسی قرار دادند با روشهاي افقی را پره

در نتیجـه فرآینـد ذوب تقریبـا مشـابه بـا      . بـود ها ها کم بود نرخ ذوب کامال مستقل از تعداد پرهزمانی که طول پره. بررسی شد

 .تافزایش یافها تها افزایش پیدا کرد نرخ ذوب در تمام حالی زمانی که طول پرهول. بودحالت بدون پره 

 یـک  درون دهنـده خـالص   فاز تغییر ماده یک ، روند ذوب)Gong & Mujumdar, 1998(همکارانش و ، گانگ1998در سال 

 محـدود  المـان  روش ترکیـب  از مطالعـه  ایـن  هـا در آن. کردنـد  بررسـی  را شدمی داده گرما پایین به آن از که مستطیلی حفره

 هـا آن هندسه مـورد بررسـی   )1-2(ل در شک. کردند استفاده فرآیند سازيشبیه براي تخلخل -آنتالپی روش با گلرکین -پتروف

 .نشان داده شده است

 

 )Gong & Mujumdar, 1998(انگگهندسه مطالعه شده توسط : 1- 2شکل 

  

. نشان داده شده اسـت  021/0 پرانتل عدد و 62/1فوریه  عدد ،844/2×104رایلی  عدد براي جریان خطوط )2-2( شکلدر 

 در همچنـین . شودنمی مشاهده جریان در طبیعی جابجایی نشود، ذوب فازدهنده تغییر ماده نصف که وقتی تا ها نشان دادندآن

 جابجـایی  سـلول  دو شودمشاهده می )2-2(که در شکل  همانطوري. است اندك بسیار یعیطب جابجایی اثرات پایین رایلی عدد

 هـاي عقربـه  جهت خالف در چپ سمت سلول چرخش جهت زمان، به وابسته هاسلول این تعداد و شده است تشکیل جریان در

  .است ساعت هايعقربه جهت در راست سمت و سلول ساعت

   

62/1  = Fo 



 

١٥ 
  

 
 )Gong & Mujumdar, 1998( خطوط جریان: 2- 2شکل                 

 .نشان داده شده است 021/0 پرانتل عدد و 62/1ریه فو ، عدد844/2×105 رایلی عدد براي جریان خطوط  )3-2( در شکل

 سـلول  4 همچنـین . گیـرد صورت مـی  شده ذوب فاز تغییر ماده در زودتر خیلی طبیعی جابجایی ،844/2×105رایلی  عدد براي

   .شده است تشکیل جریان در جابجایی

756/0  = Fo 

 
 )Gong & Mujumdar, 1998(خطوط جریان: 3- 2شکل

  

 حفـره  یـک  در را nنـوع   14اکتادکان تغییرفازدهنده يماده ، ذوب)Sharifi et al., 2011(همکاران و ، شریفی2011در سال 

 .دادنـد  قـرار  بررسـی  موردرا  پره ضخامت و طول افزایش ،پره تعداد و اثر. دادند قرار بررسی مورد عددي صورت به شده دار پره

  .است شده داده نشان) 4-2( شکل در مورد بررسی هندسه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤ n-octadecane 
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  طرح کلی یک سیستم ذخیره حرارتی: 4- 2شکل

  

 تاس درحالی این. افتدمی اتفاق ترسریع ذوب فرآیند طولی مستطیلی هايپره کارگیريبه با که ها به این نتیجه رسیدندآن

 ذوب سـرعت  گرفتندکـه  نتیجـه  چنـین هم. دهدمی ادامه خود پیشرفت به کمتري سرعت با هاپره فضاي ذوب مابین فرآیند که

 پره 2 به کارگیري حالت در و 04/0 بعدبی زمان در شده تشکیل جریان خطوط از اينمونه. دارد پره طول به شدیدي وابستگی

  .است شده داده نشان) 5-2( شکل در

 

 )Sharifi et al., 2011( 04/0بعد خطوط جریان در زمان بی: 5- 2لشک

  

 یـک  درون انجمـاد  فرآینـد  روي بـر  را نـانوذرات  کردن اضافه ، اثر)Ranjbar et al., 2011(همکاران و ، رنجبر2011در سال

 روي بـر  106 گراشـف  عـدد  در مختلـف  حجمی کسرهاي با نانوذرات اضافه کردن اثر. کردند بررسی بعدي سه مستطیلی حفره

 کسـرهاي  مشـاهده کردنـد در   هـا آن. اسـت  شـده  داده نشـان  )6-2( شـکل  در انجماد انتهایی زمان و فاز تغییر جبهه گسترش

 و فازدهنـده  تغییـر  مـاده  گرمـایی  هدایت افزایش دلیل به این که کندمی رشد بیشتري سرعت با فاز تغییر جبهه التربا حجمی

  .گرما بود انتقال نرخ باالرفتن
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Abstract: 

      Nowadays, the use of renewable energy sources such as solar energy has expanded to prevent environmental 

degradation as a result of increased fossil fuel consumption. Solar energy storage is essential, because of non-

uniform sunlight throughout the day and the need for stable energy throughout the day. One of the most effective 

and innovative ways in thermal energy storage is the use of phase-change materials. Accurate analysis of the 

phase-change materials behavior in the process of solar energy storage will results in the optimal use of these 

materials. In this thesis, modeling of solar energy storage using phase-change materials has been analyzed. First, 

the necessity of using phase-change materials in the process of solar energy storage has been investigated. After 

introducing energy storage process modeling techniques in tanks with phase-change material, methods for 

increasing the heat transfer velocity in these tanks have been investigated. In the following, the proposed model 

for exact modeling of the energy storage process in a tank containing phase-change materials is described and, the 

process of using the heat capacity method for solving phase change equations is considered, taking into account 

the boundary conditions governing the tank. Then, using the proposed model, the thermal energy storage process 

was simulated in a tank containing phase-change materials. After confirming the validation of the proposed 

method, using the results of valid laboratory research, the effect of phase-change materials type, the fluid inlet 

temperature, the tank diameter and of fins number on the temperature and the amount of thermal energy storage 

were analyzed. The results of the study of phase-change material type influence have shown that the use of 

materials with more phase- change enthalpy is more efficient in the process of thermal energy storage and leads to 

storage more thermal energy in the lower temperature ranges. Also, the results of the study the influence of the 

heat transfer fluid inlet temperature showed that, as the fluid inlet temperature increased, the temperature 

difference between the heat transfer fluid and the phase-change material and therefore, the amount and speed of 

energy storage will increases. It was also shown that, with increasing of tank diameter and increasing the mass of 

phase-change materials, the phase-change material temperature will increases with a smaller slope. Therefore, 

because of the compensation of the effect of increasing material mass by lower temperature rise, the amount of 

energy stored in the heat does not correspond to the increase in the amount of phase-change material. In the end, 

after analyzing the effects of the fins number on the solar energy storage process, it was shown that, with 

increasing the number of fins, the average temperature and the stored energy amount in the phase-change 

materials will be increased. 

Keywords: phase-change materials; Solar energy storage; modeling; Heat capacity method.  
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