عنوان :
شبیه سازی دیوارهای مجهز به مواد تغییرفازدهنده و اثر آن بر محاسبات هواساز
چکیده مقاله :
چکیده کم شدن منابع انرژی و هزینههای مربوطه باعث شده که نیاز به طراحی ساختمانهای با بازدهی
مطلوب مورد توجه قرار گیرد .در دهههای اخیر تحقیقات زیادی بر روی بررسی کارایی مواد تغییر فاز
دهنده در بهبود مشخصات گرمایی بتن صورت گرفته است .در این تحقیق سعی شده است تأثیر مواد تغییر فاز
دهنده در دیوارهای بتنی و گچی و پیرامونی ساختمانها و همچنین سقف هالوکور و در نهایت یک اتاق
نسبتاً واقعی مورد بررسی قرار گیرد .شبیهسازی با استفاده از آنالیز المان محدود با بکار بردن
نرمافزار فلوئنت انجام شده است .این شبیهسازی با پارامترهای ورودی مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است .دو ضخامت  10و  20سانتیمتر برای دیوارها و ضخامت  5/21سانتیمتر برای سقف هالوکور و یک اتاق
 3×5متر در نظر گرفته شده است .در این تحقیق انواع مواد تغییر فاز دهنده ) (PCMمورد ارزیابی قرار
گرفته و دو نوع  PCMبهینه برای هر کدام از شرایط دمایی انتخاب شده است .دو نوع بتن معمولی و سبک و
نمونه گچی مورد استفاده قرار گرفته است .پروفیلهای دمایی یک روز گرم کاشان ،نسبتاً گرم اردبیل،
خیلی گرم اهواز و سرد کاشان به عنوان دمای محیط در نظر گرفته شده است .ضخامتهای مختلف  PCMو
موقعیتهای جاسازی آن و تعداد لایههای بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج عددی نشان داده
است که وجود  PCMنوسانات دمایی سطح داخلی دیوارها و سقفها را حداکثر تا حدود  5درجه سانتیگراد
برای کاشان و حدود  11درجه سانتیگراد برای اهواز کاهش داده است .تغییر در ضخامت  PCMو دیوارها
تأثیر زیادی بر شرایط دمایی داخل داشته است و نوع  PCMدر ذخیره و عبور انرژی تأثیر قابل توجهی
داشته است .نحوهی استفاده از  PCMدر سقفهای هالوکور در ذخیره انرژی تأثیر زیادی داشته است .در
مدل¬سازی اتاق نوسانات دمای هوای داخل تا حدود  3درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
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