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 خورشيدي آبگرمكنبكارگيري 

  زمينه مطالعه شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
مجتبي ثمره                                             سميه مالئي  

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان 
 
 

: انرژي خورشيدي ،آبگرمكن واژه هاي كليدي  
 
 

:مقدمه 
 

يكي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و انرژي خورشيد 
عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است كه از دير باز به 

هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است.  روش
هاي اخير، كشورهاي جهان را بر آن  بحران انرژي در سال

داشته كه با مسائل مربوط به انرژي، برخوردي متفاوت 
هاي فسيلي با  گزيني انرژي ميان جاينمايند كه در اين 

هاي تجديدپذير و از جمله انرژي خورشيدي به منظور  انرژي
جويي در مصرف انرژي، كنترل عرضه و  كاهش و صرفه

تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهاي آالينده با استقبال 
 فراواني روبرو شده است.

ات كيلوو   1,1*1020به طور متوسط خورشيد در هر ثانيه 
كند. از كل انرژي منتشر شده توسط  مي ساعت انرژي ساطع

رسد. اين  % آن به سطح زمين مي47خورشيد، تنها در حدود 
 60 بدان معني است كه زمين در هر ساعت تابشي در حدود 

ميليون اشعه دريافت مي كند   

 

موقعيت كشور ايران از نظرميزان دريافت 
 انرژي خورشيدي 

درجه عرض شمالي 40تا  25دارهايكشور ايران در بين م
اي واقع شده كه به لحاظ قرار گرفته است و در منطقه

دريافت انرژي خورشيدي در بين نقاط جهان در باالترين
1800ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدي در ايران بين  رده
كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده 2200تا

ر از ميزان متوسط جهاني است. درشده است كه البته باالت
روزآفتابي گزارش 280ايران به طور متوسط ساليانه بيش از 
 شده است كه بسيار قابل توجه است.

انرژي خورشيدي داراي مزايايي به شرح ذيل 
  ميباشد:
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پاك و بدون آلودگي (حذف انتشار گازهاي
  .1 اكسيد كربن) اي از جمله دي گلخانه

  .2 پايان بي
و دردسترس رايگان 3.  

هاي فسيلي كاهش مصرف سوخت 4.  
  .5  خطر امن و بي

  كاربرد انرژي خورشيدي

به طور كلي موارد استفاده از انرژي خورشيد به صورت زير
 شود: بندي مي دسته

تامين روشنايي از انرژي خورشيدي 1(
)2 تامين انرژي الكتريسيته

 

هافوتوولتاييكتوليد برق با استفاده از
 

توليد برق با استفاده از گرمايش خورشيدي   

)3 سرمايش و گرمايش هوا
)4 اجاق ها

)5 آب شيرين كن
  گرمايش آب

درادامه با تمركز برروي بحث آبگرمكن هاي خورشيدي ،
  .زمينه ميپردازيم  به كاربرد انرژي خورشيدي در اين

6( 
 

  : درآبگرمكن ها د انرژي خورشيديبركار

استفاده از گرمايش خورشيدي براي تامين آبگرم مصرفي در ايران از طريق راه
  اندازي دو نوع سيستم صورت گرفته است:

 Domestic Solar Waterخانگي خورشيدي ( هاي آبگرمكن
Heaters( 

)Solar Bath water heater(هاي عمومي خورشيدي آبگرمكن
  ساختمان آبگرمكن هاي خورشيدي :

آبگرمكن خورشيدي ابزاري است كه انرژي تابشي خورشيد
سط بخشي به نام كلكتور جذب نموده و آن را به صورترا تو

گرما توسط سيال واسطه به مخزن آب بهداشتي منتقل
كند و باعث افزايش درجه حرارت آب مصرفي مي
  ].1گردد[ مي

بخش اصلي يك آبگرمكن خورشيدي كلكتور آن است كه
وسيله تابش كلي خورشيد خود شامل يك ورق است كه به

ارت خود را به يك سيال جذب كنندهحرارت يافته و حر
(مانند آب ) كه داخل لوله در حال جريان است، منتقل

شود و داراي كند. رنگ اين ورق هميشه تيره انتخاب مي مي
پوشش خاصي است كه بتواند ضريب جذب انرژي را به
حداكثر و ضريب پخش را به حداقل برساند. براي رسيدن به

ها را در داخل يك جعبه عايق ولهدماي باال، مجموعه ورق و ل
اي بتوان دهند تا از اثر گلخانه با روكش شيشه قرار مي

  استفاده كرد.
شود، بر اثر اختالف دما و با آبي كه با اين روش گرم مي

گردش طبيعي وارد يك تانك دوجداره شده و آب مخزن را
كند. اين آب گرم شده يا به طور مستقيم به مصرف گرم مي
رسد و يا توسط يك مبدل حرارتي دماي خانوار مي گرمايش

طرح ساده 2دهد. شكل  آب مصرفي خانواده را افزايش مي
  .دهد اي از اين آبگرمكن را نشان مي

  
  : شماي عمومي يك آبگرمكن خورشيدي 1 شكل

هاي خورشيدي سه نوعند:  كلكتورهاي بكار رفته در آبگرمكن
  Flat-plate collectorsتخت  هاي كلكتور-

شمار ترين نوع كلكتور به ترين و پر استفاده اين كلكتور ساده
رود. ساختار آن به شكل يك جعبه مستطيل شكل بوده مي

كه در داخل آن يك صفحه جاذب فلزي از جنس مس يا
. اين)3(شكل هاي خاص است آلومينيوم با پوششي به رنگ

شيد است. در زير صفحه،صفحه، جاذب انرژي حرارتي خور
هاي كوچكي قرار گرفته كه آب يا سيال انتقال حرارت لوله

ها جريان دارد. اطراف كلكتور به منظور كاهش اتالف در آن
حرارتي عايق بندي شده است. روي سطح جعبه نيز از

  پالستيك شفاف يا شيشه پوشيده شده است.
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  تهاي تخ كلكتور: 2 شكل

  Evacuated-tube collectorsكلكتورهاي تحت خال -
اين كلكتور از تعدادي لوله دو جداره شفاف موازي تشكيل
شده است كه در داخل آن يك تيوب با پوششي از ماده
جاذب قرار دارد. هوا از فضاي بين دو جداره خارج گرديده

كند. مزيت وخال ايجاد شده از اتالف حرارت جلوگيري مي
  شد.با ع كلكتور توانايي در ايجاد دماي باالتر مياين نو

 
  كلكتورهاي تحت خال:3 شكل

  Concentrating collectorsكلكتورهاي سهموي -
ها سطح آينه اي داشته و براي تجمع انرژي اين كلكتور

خورشيدي بر روي تيوب جاذب كه شامل سيال انتقال
  .درو كار مي حرارت است، به

 

  
  كلكتورهاي سهموي:4 شكل

نحوه استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي  در
: شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

%80گرمايش آب و فضا مجموعاً بيش از  باتوجه به اينكه 

كند و بنابراين بيش از ها مصرف مي انرژي را در ساختمان
يك سوم كل انرژي مصرفي جهان در جهت گرمايش مصرف

30تا  20شود. از اين ميان گرمايش آب به طور متوسط  مي
كند.بنابراين درصد كل انرژي مصرفي در خانه را مصرف مي

%70توان ساليانه  رمكن خورشيدي ميبا استفاده از آبگ
  انرژي مورد نياز براي گرمايش آب را تامين كرد

ريدر مناطق گرمس يبا توجه به عدم گسترش شبكه گازرسان
هاي برقي جهت عمدتا از آبگرمكنجنوب استان كرمان 

تامين آب گرم بهداشتي استفاده ميشود، اما با وجود
يخوب انرژ اريبس ليمناطق از پتانس نيا يمند بهره

ديجهت تول يديخورش يها آبگرمكن يريبكارگ ،يديخورش
مصرف ييدر صرفه جو ياديز ريمنازل، تاث يآب گرم بهداشت

  خواهد داشت .برق
استان كرمان يكي از مناطقي كه داراي پتانسيل باالي انرژي
خورشيدي است حداقل ميانگين تابش در اكثر مناطق استان

باشد، كه مقدار قابل مالحظه اي مي KWh/m2 5,2كرمان
است. چنانكه گفته شد در بعضي از مناطق جنوبي استان به
دليل نبود شبكه گازرساني عمدتا از برق براي تامين آب گرم

  .شود بهداشتي استفاده مي
حال درصورتيكه بتوان از انرژي خورشيدي بعنوان يكي از

د انرژي برقمنابع نامحدود وبيكران دراين مناطق براي تولي
استفاده نمود ميتوان صرفه جوئي قابل مالحظه اي درمصرف

  انرژي نمود.
لذا دراين راستا شركت توزيع نيروي برق جنوب استان
كرمان دريكي از شهرستانهاي جنوبي استان( شهرستان

عدد آبگرمن خورشيدي دريكي151جيرفت) اقدام به نصب 
اجراي پروژه از شهركها نموده است كه نتايج حاصل از

  درادامه توضيح داده خواهد شد.
 

  تحليل عددي مصرف انرژي 
)8هاي خورشيد بكار رفته در اين پروژه (شكل  آبگرمكن

و يك منبع دو m2 2داراي دو كلكتور تخت با ابعاد هركدام 
] . انرژي خورشيدي3باشند [ ليتر مي 200جداره با ظرفيت 

1يدي از رابطه قابل استحصال توسط يك آبگرمكن خورش
  ]:4آيد[ بدست مي
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  aiLtCRu ttUIAFq  
 

 )1(  
  در اين رابطه توضيح پارامترها به شرح زير است:

qu : انرژي جذب شده از كلكتورهاي خورشيدي Btu/h 

AC : سطح كل كلكتورها ft2 

It:انرژي خورشيد رسيده به گردآورنده Btu/h.ft2 

 : ضريب جذب صفحه جاذب 
UL : انتقال حرارت گردآورنده ها ضريب كلي  Btu/h.ft.2. 

°F 
ti : دماي سيال ورودي °F 
ta : دماي محيط °F 

 

  : نمايي از آبگرمكن خورشيدي 5 شكل

توان با توجه به مشخصات فني آبگرمكن مورد نظر مي
تخمين زد كه اين آبگرمكن به طور متوسط در طول روز و

را توسط KW 2,65ان حرارتي خالص ايام مختلف سال تو
دهد. اگر كلكتور استحصال و به آب گرم بهداشتي تحويل مي

ساعت برابر تابش خورشيد 6ها حداقل روزي  اين آبگرمكن
ساعت آفتابي 6قرار گيرند (بايد توجه داشت كه مدت زمان

در روز براي شهرستان جيرفت يك عدد بسيار بد بينانه
ثر روزها ساعات آفتابي بيش از اينمحسوب ميشود و در اك

عدد است) آنگاه انرژي تحويل شده به مخزن آب گرم برابر
  است با:

Q0 = 2,65  6 = 16 KWh = 54594 Btu 
 )2(  

80اگر بازده تاسيسات آب گرم بهداشتي (به جز آبگرمكن)

تواند در محل مصرف بدست درصد باشد آنگاه انرژيي كه مي
  آيد اينگونه است:

Q = 0,80  Q0 = 43676 Btu   
 )3(  

و اختالف Btu.Kg-1.F-1 2,2حال اگر ظرفيت گرمايي آب 
باشد، و با فرض F 60دماي آب مطلوب و دماي آب سرد 

است, در اين صورت با Kg.lit-1 1اينكه چگالي متوسط آب 
ليتر آب را در 330توان  مي 2انرژي بدست آمده در رابطه

260اگر فرض كنيم اين آبگرمكن تنها ]. 5هر روز گرم نمود[
ماه در سال) بجاي آبگرمكن برقي 9روز در سال (كمتر از 

استفاده شود، ميزان انرژي الكتريكي كه در طول سال صرفه
  شود به اين صورت است: جويي مي

Q = 260 43676 = 11355760Btu = 3328KWh )4(
انرژيدر سال در  KWh 3328پس به ازا، هر خانه مقدار
هاي شهرك شود. چون تعداد خانه الكتريكي صرفه جويي مي

وحد است پس صرفه جويي كل شهرك در سال برابر 151
  است با:

QT  =  151  3328 = 502,53 MWh 

 )5(  
در روز. توان متوسطي كه MWh 1,38كه برابر است با 

شود برابر معادل با اين انرژي در يك روز صرفه جويي مي
  است با:

PT = 1,38  24 = 57,37 KW  
 )6(  

اگر ضريب توان جذب انرژي از شبكه در شهرك به طور
در نظر گرفته شود آنگاه ظرفيت انتقال صرفه 0,8متوسط

  جويي شده برابر است با:
ST = 57,37  0,8 = 71,7 KVA  
 )7(  

KVA 70ها چيزي بيش از  يعني با استفاده از اين آبگرمكن
  شود. فعلي شبكه آزاد مي از ظرفيت انتقال

از سوي ديگر با استفاده از انرژي خورشيد به جاي انرژي
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شود. در الكتريكي آلودگي ناشي از توليد برق نيز كاسته مي
] به ازاء6همين پروژه با توجه به معيارهاي بين المللي [

انرژي الكتريكي مجموعا از MWh  502,53صرفه جويي 
شود كه معادل جلوگيري ميدر سال  CO2تن  302توليد

هكتار جنگل براي جذب اين 105,7است با عدم نياز به 
آلودگي و همچنين معادل است با آلودگي ناشي از مصرف

  ليتر بنزين. 122763بشكه نفت در سال و يا  634,2شدن
 

 گيري نتيجه

با استفاده از آبگرمكنهاي خورشيدي در مناطقي كه از شبكه
اشند عالوه بر كاهش مصرف انرژيگاز كشي محروم مي ب

مي توان از آلودگي محيط زيست تا حد  بسيار خوبي
  جلوگيري كرد.

و از طرف ديگر گسترش استفاده از آبگرمكنهاي خورشيدي
حتئ در مناطقي كه گاز كشي شده اند بعنوان پيش
گرمايش و يا در زماني كه مصرف كم و شدت تابش كفي مي

مي توان تاثيرات بسازايي درباشد بعنوان سيستم اصلي 
گان داشته كاهش هزينه مصرف سوخت براي مصرف كننده

  باشد.
 

  : عكس از نماي پروژه مورد بررسي 1ضميمه

 6 شكل
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