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Abstract:  

The design of the latent heat thermal storage system (LHTESS) was developed with a 

thermal capacity of about 100 kW h as a part of small solar plant based on the organic 

Rankine cycle (ORC). The phase change material (PCM) used is solar salt with the 

melting/solidification temperature of about 220 °C. Thermophysical properties of the PCM 

were measured, including its phase transition temperature, heat of fusion, specific heat, and 

thermal conductivity. The design of the thermal storage was finalized by means of the 3D 

computational fluid dynamics analysis. The thermal storage system is modular, and the 

thermal energy is delivered with the use of thermal oil, heated by Fresnel mirrors. The heat 

is transferred into and from the PCM in the casing using bidirectional heat pipes, filled 

with water. A set of metallic screens are installed in the box with the pitch of 8–10 mm to 

enhance the heat transfer from heat pipes to the PCM and vice-versa during the charging 

and discharging processes, which take about 4 h. This work presents a numerical study on 

the use of metallic fins without thermal bonding as a heat transfer enhancement method for 

the solar salt LHTESS. The results show that the absence of the thermal bonding between 

fins and heat pipes (there was a gap of 0.5 mm between them) did not result in a significant 

reduction of charging or discharging periods. As expected, aluminum fins provide better 

performance in comparison with steel ones due to the difference in the material 

conductivity. The main advantage observed for the case of using aluminum fins was the 

lower temperature gradient across the LHTESS. 

:الملخص  

وات في الساعة كجزء من  /كيلو 100تم تطوير تصميم نظام التخزين الحراري الكامن بسعة حرارية تبلغ حوالي 

محطة شمسية صغيرة تعتمد على دورة رانكين العضوية. مادة تغيير الطور المستخدمة هي عبارة عن ملح شمسي 

درجة مئوية. تم قياس الخواص الحرارية ل مادة تغيير الطور  220مع درجة حرارة انصهار / تصلب تبلغ حوالي 

االنصهار، الحرارة النوعية، والتوصيل الحراري. تم االنتهاء من  بما في ذلك درجة حرارة تغير الطور، حرارة

تصميم التخزين الحراري عن طريق تحليل ديناميكيات السوائل الحسابية ثالثية األبعاد. نظام التخزين الحراري 

ا فرينل. المعياري حيث ان الطاقة الحرارية يتم تزويدها باستخدام الزيت الحراري الذي يتم تسخينه بواسطة مراي

باستخدام أنابيب حرارية ثنائية االتجاه مملوءة بالماء. يتم تثبيت مجموعة  مادة تغير الطوريتم نقل الحرارة من وإلى 

 مادة تغير الطورمم لتعزيز نقل الحرارة من أنابيب الحرارة إلى  10-8من االلواح المعدنية في الصندوق بسماكة 

ساعات. يقدم هذا العمل دراسة نظرية  4تفريغ، والتي تستغرق حوالي والعكس صحيح أثناء عمليات الشحن وال

حول استخدام االلواح المعدنية بدون ارتباط حراري كطريقة لتعزيز نقل الحرارة للملح الشمسي في وحدة تخزين 

مم  0.5وة الطاقة الكامنة. أظهرت النتائج أن غياب الترابط الحراري بين الزعانف وأنابيب الحرارة )كان هناك فج

بينهما( لم ينتج عنه انخفاض كبير في فترات الشحن أو التفريغ. كما هو متوقع، توفر الواح األلمنيوم أداًء أفضل 

مقارنةً بألواح الحديد الصلب بسبب االختالف في توصيل المواد. كانت الميزة الرئيسية التي لوحظت في حالة 

 .وحدة تخزين الطاقة الكامنةلدرجة الحرارة عبر  استخدام الواح األلومنيوم هي التدرج المنخفض
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