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 :چکیده پایان نامه-ب

استفاده از گرماي نهان در فرآیند تغییر فاز یکی از مهمترین تکنیک ها در ذخیره سازي انرژي و یا کنترل فرآیندهاي حرارتی    

چگال باالي انرژي حرارتی تبادل شده و انجام این فرآیند در دماي ثابت موجب جلب توجه محققین به استفاده از  دو ویژگیِ. است

افزایش روز افزون تقاضا براي مصرف انرژي و رو به اتمام نهادن منابع توجه به با . چنین تکنیک هایی در چند دهه اخیر شده است

 استفاده از مواد تغییر فاز. له ذخیره سازي انرژي از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استمثل نفت و ذغال سنگ، مسئ ،زیر زمینی آن

دهنده با گرماي نهان باال یکی از شیوه هاي مناسب براي ذخیره سازي انرژي حرارتی بخصوص انرژي خورشیدي است که در سال 

رایج در صنعت مثل آب و پارافین از ضریب هدایت حرارتی  اما اکثر مواد تغییر فاز دهنده. هاي اخیر بسیار مورد توجه بوده است

هدف از این تحقیق . شود می این امر موجب کاهش نرخ انتقال حرارت و در نتیجه نرخ ذخیره سازي پایین انرژي. کمی برخوردارند

طالعه پارامترهاي موثر در فرآیند رایج و م ةبررسی عددي اثر افزودن نانو ذرات با ضریب هدایت حرارتی باال به مواد تغییر فاز دهند

تغییر فاز چنین مخلوط هایی می باشد در این تحقیق از مواد تغییر فاز دهنده اي چون آب و پارافین و نانو ذراتی چون مس استفاده 

نه اي هایی در محفظه هاي مربعی و استوا مسائل مورد مطالعه در این پژوهش شامل بررسی فرآیند ذوبِ چنین مخلوط. شده است

نتایج  .جریان آرام ودر محدوده فرض بوزینسک در نظر گرفته شده است. باشد همچنین انجماد ایشان در محفظه هاي استوانه اي می

دهد استفاده از در صد حجمی کوچکی از نانو ذرات در مخلوط موجب افزایش چشمگیري در نرخ انتقال  بدست آمده نشان می

اند باعث افزایش راندمان واحدهاي ذخیره ساز انرژي که از فرآیند تغییر فاز براي ذخیره سازي حرارت می شود که این امر می تو

 همچنین استفاده از ذرات با ضریب هدایت بیشتر بر کارایی این روش می افزاید .شود ،استفاده می کنند
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