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Abstract: 

This work presents a numerical comparative study of the melting and solidification 

processes of two medium temperature phase change materials (PCMs) for latent heat 

thermal energy storage (LHTES) applications. The PCMs compared are an inorganic solar 

salt and a Sn-based metal alloy, with the phase change temperatures around 220 C. The 

numerical comparative study was conducted in a 2D rectangular unit model with constant 

heat flux, the simulations were conducted deploying the enthalpy method in Ansys 

FLUENT software. The numerical results were validated using experimental results for 

one of the phase change materials studied. The charging and discharging times of the 

designed LHTES were studied for both phase change materials, finding that the metallic 

PCM LHTES showing superior performance. The charging and discharging time obtained 

for the solar salt LHTES, duplicate the time required using metallic PCM LHTES. 

Moreover, the final average temperature for the solar salt LHTES, shows significantly 

compare with the phase change temperature. 

:الملخص  

طور في درجة الحرارة المواد تغيير ن من اليقدم هذا العمل دراسة عددية لمقارنة عمليات الذوبان والتصلب الثني

المتوسطة من اجل تخزين الطاقة الحرارية الكامنة. مواد تغيير الطور عبارة عن ملح شمسي غير عضوي وسبائك 

درجة مئوية. أجريت الدراسة العددية للمقارنة بشكل ثنائي  220، مع حرارة تغيير الطور حول Snمعدني قائم على 

األبعاد باستخدام وحدة مستطيلة مع تدفق حراري ثابت، تم إجراء عمليات المحاكاة بنشر المحتوى الحراري باستخدام 

التجريبية إلحدى مواد تغيير الطور التي تمت  برنامج االنسيس.  تم التحقق من صحة النتائج العددية باستخدام النتائج

دراستها. أوقات الشحن والتفريغ الخاصة بوحدة تخزين الطاقة الكامنة تمت دراستها لكل من مواد تغيير الطور ووجدت 

أن مادة تغيير الطور من أصل معدني يظهر أداء خارق. تم الحصول على وقت الشحن والتفريغ للملح الشمسي والذي 

درجة الحرارة النهائية لوحدة تخزين الى ضعف الوقت المطلوب باستخدام المعدني. عالوة على ذلك، متوسط يحتاج 

 الطاقة الكامنة للملح الشمسي يظهر بشكل كبير بدرجة حرارة تغير الطور.
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