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Abstract: 

This work presents an experimental and numerical study of the melting and solidification 

processes of Solar Salt in a finned square metallic container with a constant heat flux source 

inside for the latent heat thermal energy storage (LHTES) for medium temperature 

applications. During the experiments the temperature of the PCM in several locations were 

recorded and used to validate results of numerical simulations that were conducted 

deploying the enthalpy method in Ansys FLUENT. Two prototypes of the container were 

tested, one with fins made of steel and the other with fins and casing made of aluminum, 

to compare the charging and discharging time in both configurations. The modelling results 

are in good agreement with experimental data for the charging of aluminum container and 

slightly higher deviation are found in the other cases. The validated simulation model can 

be used as a design tool to achieve the optimal geometry of the full scale LHTES for the 

required charging and discharging periods. 

: الملخص  

معدني يحتوي على الواح مع هيكل يقدم هذا العمل دراسة تجريبية ورقمية لعمليات ذوبان وتصلب الملح الشمسي في 

الكامنة لدرجات الحرارة المتوسطة. خالل التجارب تم  مصدر تدفق حراري ثابت بالداخل لتخزين الطاقة الحرارية

تسجيل درجة حرارة في أماكن مختلفة وتم استخدامها للتحقق من صحة نتائج المحاكاة العددية التي تم استخدامها عن 

لب طريق المحتوى الحراري في برنامج االنسيس. تم اختبار نموذجين أوليين للهيكل المعدني، أحدهما بألواح من الص

واآلخر بألواح وغطاء مصنوع من األلومنيوم، لمقارنة وقت الشحن والتفريغ في كال التكوينين. تتوافق نتائج النمذجة 

األخرى.  لهبشكل جيد جيدًا مع البيانات التجريبية لشحن هيكل األلومنيوم وتم العثور على انحراف أعلى قليالً في الحا

التحقق من صحته كأداة تصميم لتحقيق الهندسة المثلى للمقياس الكامل لوحدة يمكن استخدام نموذج المحاكاة الذي تم 

 تخزين الطاقة الحرارية لفترات الشحن والتفريغ المطلوبة.
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