
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    

ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 
     های نویناولین همایش ملی فناوری

رزیکشاو برداشت و پس از برداشت محصوالت  

 

072 

 

 

 

 بررسی اثر کاربرد نانوسیال بر بازده گرمایی گردآورنده خورشیدی

 

 2زادههدایتی، مهدی1حسین چاجی

 .استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی1

 .استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند2

Email: hchaji53@gmail.com 

 

 چکیده

کردن دامداریها و کردن محصوالت کشاورزی، گرمبرای تامین انرژی خشک توانمی های خورشیدیگردآورندهاز 

در این مطالعه یک  های پس از برداشت استفاده کرد.آوریها و تامین آب گرم تاسیسات کشاورزی و فنمرغداری

 -کن صفحه تخت خورشیدی ساخته شد و بازده گرمایی آن برای آب و سه غلظت مختلف نانوسیال آبگرمآب

لیتر بر متر مربع در ساعت  33وزنی ( با هم مقایسه شدند. آهنگ جریان سیال  % 3/2و  0/2، 1/2کسید تیتانیوم )ا

( QDTبه عنوان یک روش شبه دینامیکی ) -10971ENدر نظر گرفته شد. روش آزمون مطابق استاندارد اروپایی 

ها یک خط راست برازش شد. در یک از آزمایش های هربر داده Matlabبا استفاده از نرم افزار انتخاب گردید. 

و سطح زیر منحنی به عنوان  شیب مدلنهایت برای هر آزمایش: عرض از مبدا ) به عنوان بازده گرمایی اولیه(، 

( برای آب و سه کسر وزنی 0Ƞنتایج نشان داد بازده گرمایی اولیه )شاخص کارایی کل گردآورنده تعیین شدند. 

بود. لذا برای سه سطح غلظت نانوسیال نزدیک به هم  1131/2و  1103/2، 1209/2، 2710/2 نانوسیال به ترتیب

بیشتر از آب بود. شیب مدلها برای نانوسیاالت در مقایسه با آب تندتر است که نشان دهنده اثر  %2بوده و در حدود 

( است. شاخص کارایی کل گردآورنده برای سه استفاده از نانوسیال در بهبود فاکتور برداشت گرما از گردآورنده )

 افزایش یافت. %3و  0/1، 3/2غلظت نانوسیال نسبت به آب به ترتیب 

 بازده گرمایی، گرداورنده خورشیدی، نانوسیال کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ن اشکال های انرژی نو، کاهش آلودگی هوا است. انرژی خورشیدی بعنوان یکی از مهمتریمهمترین منفعت سیستم

ترین کن صفحه تخت خورشیدی به عنوان رایجگرم[ و آبHedayatizadeh et al., 2013منابع انرژی تجدید پذیر]

[، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. انرژی خورشیدی به عنوان Wongsuwan and Kumar, 2005ها ]سیستم

ائما متغیر و همچنین فاصله زمانی بین زمان تابش و یک منبع انرژی الیزال و گسترده دارای دانسیته پایین و د

آوری و ذخیره انرژی خورشیدی در حین زمان تابش برای زمان زمان مصرف یکی از معایب عمده آن است لذا جمع

کن های خورشیدی آب گرمگیرد. گردآورندهکردن آب صورت میمصرف ضروری است که این کار غالبا توسط گرم

کرده و با گرم کردن آب در مخازن آن کن دارند که گرمای زمان تابش را دریافتبه نوع هوا گرم این مزیت را نسبت

-توان برای تامین انرژی خشکها میرا برای زمانی که تابش وجود ندارد )مثل شب( ذخیره نمایند. از این سیستم

های آوریم تاسیسات کشاورزی و فنها و تامین آب گرکردن دامداریها و مرغداریکردن محصوالت کشاورزی، گرم
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های خورشیدی کنگرمپس از برداشت استفاده کرد. تاکنون مطالعات زیادی به منظور بهبود بازده گرمایی آب

 Jaisankar et]، [Jaisankar et al., 2009 a]، [Chen et al., 2009]، [Koffi et al., 2008]صورت پذیرفته است که 

al., 2009 b] ،[Alshamaileh, 2010] ،[Kumar and Rosen, 2011]   .های روشبخش محدودی از آنها هستند

شوند که استفاده از ی فعال و غیر فعال تقسیم میهای گرمایی به دو دستهمتعدد افزایش انتقال حرارت در مبدل

ین است که بر خالف های غیر فعال اباشد. از محاسن روشنانوسیاالت به جای سیاالت رایج از نوع غیر فعال می

رغم مطالعات زیاد در زمینه کاربرد نانوسیاالت برای اصالح روشهای فعال به اعمال نیروی خارجی نیازی ندارند. علی

های صفحه تخت های گرمایی، مطالعات بسیار کمی در زمینه کاربرد نانوسیاالت در گردآورندهبازده گرمایی مبدل

تواند برای بهبود انتقال گرما از بیان داشتند که نانوسیاالت می[Das et al., 2007] خورشیدی صورت گرفته است.

[ Natarajan and Sathish, 2009گردآورندههای خورشیدی به منابع ذخیره و افزایش دانسیته انرژی بکار رود. ]

خورشیدی است.  هایکنگرمبیان داشتند که استفاده از نانوسیال یک روش جدید برای افزایش بازده گرمایی آب

[Otanicar and Golden, 2009 اثر استفاده از مخلوطی از نانوذرات شامل )نانوتیوبهای کربنی، گرافیت و نقره( در ]

آب را بر روی بازده گرمایی یک گردآورنده خورشیدی خیلی کوچک از نوع تابش مستقیم به طور تجربی بررسی 

[ در دو تحقیق جداگانه اثر نانوسیال Yousefi et al., 2012 a,b. ]را گزارش کردند %1کرده و افزایش بازده حدود 

کن گرمهای کربنی را در به طور تجربی بر روی بازده گرمایی یک آبنانولوله -اکسید آلومنیوم و آب -آب

را گزارش  %31و  3/00هایخورشیدی در مقیاس تجاری را به طور تجربی بررسی کرده و به ترتیب افزایش بازده

[ بر روی کاربرد نانوذرات گرافیت در آب به عنوان سیال عامل در یک دیش گردآورنده Taylor et al., 2011ردند. ]ک

خورشیدی متمرکز کننده در مقیاس آزمایشگاهی با شار باالی تابشی تحقیق کردند. نتایج نشان داد چنانچه شرایط 

باعث  %12کسر حجمی نانوذرات گرافیت در آب،  %101/2عملیاتی به طور صحیح انتخاب شود با استفاده از 

های صفحه تخت پرکاربردترین سیستمهای شوند. از آنجا که گردآورندهافزایش بازده گرمایی این نوع گردآورنده می

انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان هستند و تاکنون تحقیقات بسیار کمی در حوزه کاربرد نانوسیاالت مختلف در 

های مختلف نانوذرات اکسید تیتانیوم بر زارش شده لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر غلظتها گاین سیستم

 ها صورت پذیرفت. بازده گرمایی این سیستم

 

 هامواد و روش

 تهیه نانوسیال

 و 0/2، 1/2ای با اختالط سه کسر وزنی پودر نانوذرات اکسید تیتانیوم شامل دو مرحلهبرای ساخت نانوسیال از روش

آورده شده است. نانوسیال تولید  1درصد وزنی در آب دوبار تقطیر استفاده شد. مشخصات نانوذرات در جدول  3/2

 ماند. ساعت پایدار می 3شده برای زمان حداقل 

 (rutile  2TiO های نانوذرات)مشخصه -1جدول 

 چگالی ظاهری شکل ظاهری درصد خلوص سطح ویژه اندازه نانو ذره نوع نانو ذره

 (rutile 2TiO) nm 02 /gr2m 22 99% 3 پودر سفیدgr/cm 23/2 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 
     های نویناولین همایش ملی فناوری

رزیکشاو برداشت و پس از برداشت محصوالت  

 

070 

 

 

 

 هاانجام آزمایش

ها در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات فنی و مهندسی شهر مشهد آزمایش 

کن گرمآبدرجه شرقی انجام شد. به این منظور یک  32درجه شمالی و طول جغرافیایی 33با عرض جغرافیایی

سیال عامل پس از  . طبق این شکل،آورده شده، ساخته شد1واره آن در شکلخورشیدی کوچک که نمایی از طرح

از گردآورنده  2، از آن عبور کرده و از خروجی3و ورود به گردآورنده از طریق ورودی 0پمپ شدن توسط پمپ 

ای لیتری آب و یک مارپیچ لوله 12مل یک مخزن که شا 1کن گرمای شود. سپس سیال با عبور از مبادلهخارج می

که برای تنظیم مقدار دبی سیال بکار رفته  3شود. سیال سرد شده از طریق شیر شماره باشد سرد میمسی می

-گردد. برای اندازه( تخلیه گشته که بدین ترتیب چرخه حرکت سیال تکمیل می7است درون مخزن پمپ )شماره 

استفاده شد. مقدار تابش خورشیدی  ccز روش حجمی و با یک استوانه مدرج با دقت یک گیری دبی در این نقطه ا

و  w/m 10±2با دقت  TES 1333سنج خورشیدی[ با یک تابشعمود بر سطح صفحه گردآورنده ]

وان[ که ]هر دو ساخت تای Prova AVM-03و سرعت باد در اطراف گردآورنده با بادسنج   2w/m 1/2رزولوشن

گیری شد. گیری شد. سه دمای مختلف: شامل دمای محیط، دمای سیال ورودی و دمای سیال خروجی اندازهاندازه

درجه سلسیوس و دمای  1/2ای با دقت ای جیوهدمای سیال در ورودی و خروجی گردآورنده با دو دماسنج میله

-شد. برای حصول شرایط شبه پایا، میری گیدرجه سلسیوس اندازه 1/2ای با دقت محیط با یک دماسنج میله

 1بایست دمای سیال ورودی به کندی تغییر کند لذا یک مبادله کن گرما برای سرد کردن سیال خروجی نیاز بود)

 (. 1در شکل 

 

 کن خورشیدی ساخته شدهگرمواره آبطرح -1شکل

 روش آزمون

[ به عنوان یک روش EUROPEAN STANDARD EN 12975-2های تجربی مطابق با استاندارد اروپایی ]آزمون

بایست در گستره دمایی کارکردش در شرایط آزمون شبه دینامیکی انجام شد. مطابق با این استاندارد گردآورنده می

دما شامل: دمای  3اش تست شود. در این گستره دمایی هوای کامال آفتابی به منظور تعیین مشخصات عملکردی

درجه سلسیوس به عنوان دمای سیال ورودی انتخاب شدند. عالوه بر آب سه  72ا دمای و نهایت 10محیط، دمای 

تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بعد از هر تغییر در آهنگ  2و در  3/2و  0/2، 1/2غلظت نانوذرات در آب شامل 

نان از یکنواخت شدن ای به منظور اطمیدقیقه 02جریان سیال یا دمای سیال ورودی نیاز به یک دوره زمانی حدود 
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صورت گرفت که تابش خورشید  1شرایط حاکم بر گردآورنده بود. همه آزمایشات حول و حوش ظهر خورشیدی

 وات بر متر مربع بود. 1222تا  922عمود بر گرداورنده بین 

 افزایش انرژی مفید گردآورنده از رابطه زیر به دست آمد: 

[1                                   ]                            

 [:Koffi et al., 2008د ]شمعادله زیر برای محاسبه ظرفیت گرمایی آب استفاده 

[0]                                                                                              

[3]                                                                                 

 : [Kaihani, 2012]آیدظرفیت گرمایی نانو سیال با استفاده از معادله زیر به دست می

[2]                                                                                        

 :[Duffi and Beckman, 2013]آمدرژی مفید گردآورنده از رابطه زیر نیز به دست میافزایش ان

[1                                              ]        

 تقسیم کنیم داریم: چنانچه معادله فوق را بر  

[3                                          ]                                                        

 آنچه در سمت چپ معادله فوق ظاهر شده، بازده گرمایی گردآورنده است لذا داریم:             

 

[7]                                                                        

                       

 یا به طور خالصه داریم   

[0                                 ]                                         

 

[9]                                                                     

 

[12                                              ]     

 

 

 

                                                 

 

 
 کند.که فاصله طلوع و غروب خورشید را نصف می در هر مکان ظهر خورشیدی دقیقا موقع اذان ظهر است  -1 
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 نامهواژه -0جدول 

نامهواژه  

  []مساحت گردآورنده خورشیدی  [Lit/s] شارجرمی جریان 

  هدایت گرمایی جوش  [W] آهنگ افزایش انرژی

  [J/kg K]گرمای ویژه در فشار ثابت  ضریب تبیین

  [J/kg K]ظرفیت گرمایی سیال پایه   [C] دمای محیط

  [J/kg K] ظرفیت گرمایی نانوذره  [C] دمای سیال ورودی به گردآورنده

  [J/kg K] ظرفیت گرمایی نانوسیال  [C] دمای سیال خروجی از گردآورنده 

 W/m2] ضریب افت کلی گرما از گرداورنده

K] 

 D قطر خارجی لوله 

  قطر داخلی لوله عالیم یونانی

 F رهبازده پ  ضریب جذب صفحه

 ’F فاکتور بازدهی گردآورنده   ضریب عبور شیشه 

  ضریب برداشت گرما  بازده اولیه

  [W/m2]تابش خورشیدی کل  ایبازده لحظه

  ظریب انتقال گرما داخل لوله  کسر وزنی نانوذرات در نانوسیال

  

در مقابل  های بازده گرمایی ودار دادهتوان نمدر تجزیه و تحلیل نتایج، یک معادله کلیدی است. می 0معادله 

فرض کرد. در تخمین عملکرد دراز  و شیب  را یک خط راست با عرض از مبدا   مشخصه  

وسیله عرض از مبدا و شیب مشخص  تواند بهها میهای گرمای خورشیدی، کارایی گردآورندهمدت سیستم

های هر بر داده Matlabلذا با استفاده از جعبه ابزار برازش منحنی نرم افزار . [Duffi and Beckman, 2013]شود

، ها یک خط راست برازش شد. این جعبه ابزار کیفیت برازش را با سه مشخصه ضریب تبیین یک از آزمایش

 دهد.  [ نشان میRMSE] [  و جذر میانگین مربعات خطا SSEجمع مربعات خطا  ]

[11 ]                                                                                                     

[10                    ]                                                                  

بینی شده توسط مدل برای به ترتیب بازده گرمایی تجربی و پیش و  که در اینجا                       

 گردآورنده هستند. 

و سطح زیر منحنی به عنوان شاخص  در نهایت برای هر آزمایش: عرض از مبدا به عنوان بازده اولیه، شیب مدل

 کارایی کل گردآورنده تعیین شد. 

 

 نتایج و بحث

 (0Ƞبازده اولیه )

های تجربی برای بازده گردآورنده خورشیدی مربوط به شار نتایج حاصل از برازش منحنی بر داده 3و جدول  0شکل

درصد اکسید تیتانیوم در آب به  3/2و  0/2، 1/2لیتر بر متر مربع در ساعت برای آب و سه کسر وزنی  33جریان 

 ( که بازده گردآورنده برای حالت مقدار عرض از مبدا ) 0دهد. طبق معادله یعنوان سیال عامل را نشان م
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و  1103/2، 1209/2، 2710/2نانوذرات  3/2و  0/2، 1/2است به ترتیب برای آب و سه کسر وزنی  

[. همان طور که مشاهده 3ل جدو 3ها( در ستون به دست آمده است ]عرض از مبدا  )مقادیر ثابت معادله 1131/2

درصد  3/2و  0/2، 1/2شود استفاده از نانوسیال به جای آب به عنوان سیال عامل در گردآورنده با سه کسر وزنی می

درصد افزایش داده است. با توجه به اینکه در  1/2و  1/2، 77/3اکسید تیتانیوم مقدار بازده اولیه ]عرض از مبدا[ را 

)در اثر استفاده از نانوسیال( به  است، لذا افزایش  723/2ثابت بوده و برابر  ضرب حاصل عبارت 

 0/2، 1/2برای آب و سه کسر وزنی   مقدار  بر   بوده است به طوری که از تقسیم   دلیل افزایش 

رابطه [، 12به دست آمده است. طبق معادله ] 732/2و  73/2، 702/2، 37/2نانوذرات به ترتیب  3/2و 

رابطه مستقیمی با ضریب انتقال گرمای همرفتی  [،9]عامل بازدهی گردآورنده[ و طبق رابطه ] مستقیمی با 

 fhان گفت افزایش بازده گردآورنده در اثر کاربرد نانوسیال، ناشی از افزایش تولذا می .( داردfhسیال در داخل لوله )

های رایج به دلیل تشدید اغتشاش ها نسبت به سیالبوده است. بهبود ضریب انتقال گرمای همرفتی در نانوسیال

ضریب  ها، کوچک شدن ضخامت الیه مرزی، پراکندگی معکوس نانوذرات معلق، افزایش قابل مالحظهچرخابه

نیز بیان [ Kahani et al., 2013[. ]1303باشد]اعتماد و همکاران، هدایت گرمایی و نیز ظرفیت گرمایی سیال می

 ,Jansonگردد. ]ها باعث افزایش انتقال گرما میلوله داشتند که دیفیوژن و حرکت نسبی نانوذرات در اطراف دیواره

 است که متغیرهایی مثل دانسته و بیان داشته ده را بازده پره [ تاثیرگذارترین متغیر در بازدهی گردآورن1985

اذعان داشتند که با ثابت بودن دیگر متغیرهای  [Duffi and Beckman, 2013]در اولویت بعدی قرار دارند.  

افزایش تواند باعث طراحی یک گردآورنده خورشیدی، افزایش ضریب انتقال گرمای همرفتی فقط تا حدودی می

بایست هم زمان متغیرهای دیگر طراحی از قبیل فاصله بین بازده گرمایی گردآورنده گردد و برای تاثیر بیشتر می

صفحه جاذب و ... را نیز بطور درستی تغییر داد. لذا یک دلیل برای این که کاربرد کسر  ها، ضخامتها، قطر لولهلوله

 %1/2وسی در بازده گرمایی گردآورنده خورشیدی نسبت به کسر وزنی نانوذرات تغییر محس %3/2و  %0/2های وزنی

بیان کردند که هر چه کسر وزنی نانوذرات  [Yuosefi et al., 2012]باشد. همچنین  تواند همین نکتهایجاد نکرده می

ها اری سیالیابد. بنابراین پایدبیشتر شود میل به چسبندگی ذرات بیشتر شده و پایداری سیال یکنواخت کاهش می

است. در مطالعه حاضر نیز چون از مواد فعال  ها با کسر وزنی بیشتر بودهبا کسر وزنی کم بیشتر از پایداری سیال

تر به هم چسبیدگی بیشتر بوده که این خود مانع اثر بخشی های غلیظسطحی استفاده نشده لذا در نانو سیال

 1/2وزنی نانوذرات نسبت به کسر وزنی  % 3/2و  0/2های ر کسر وزنیگرمایی گردآورنده دبیشتر نانوسیال بر بازده

 است. گردیده %
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 لیتر بر مترمربع در ساعت 33بازده گردآورنده خورشیدی برای آب و نانوسیال در شار جریان  -0شکل 

 شاخص کارایی کل

کارایی کلی گردآورنده در  در صد به عنوان شاخصی در نظر گرفته شده که در این تحقیق سطح زیر منحنی ضرب

ای که دمای سیال ورودی به گردآورنده و دمای هوای محیط اطراف یکسان است گستره کاری آن یعنی از لحظه

های گرما در دماهای باالی سیال ورودی، بازده گرمایی گردآورنده به صفر [ تا زمانی که به دلیل افت]

، 1/2نتایج مربوط به این کمیت آورده شده است. افزودن مقادیر  3و جدول  0 دهد. در شکلرسد را نشان میمی

در شاخص کارایی کل گردآورنده  % 3/1و  0/1، 1/2افزایش  درصد وزنی نانوذرات به آب به ترتیب باعث 3/2و  0/2

 گردیده است.

 های تجربینتایج برازش منحنی بر داده -3جدول 

نوع سیال 

 عامل
 2R SSE RMSE کارایی کلشاخص  مدل تجربی

 Y=-8.304X+0.4712 32/1 9730/2 220/2 201/2 آب

 Y=-9.145X+0.5089 2/1 900/2 223/2 202/2 %1/2نانو 

 Y=-9.27X+0.5123 21/1 900/2 222/2 20/2 %0/2نانو 

 Y=-9.396X+0.5161 20/1 90/2 2231/2 201/2 %3/2نانو 

 گیرینتیجه

درصد اکسید تیتانیوم در آب به عنوان سیال عامل با شار جریان  3/2و  0/2، 1/2نی در این مطالعه اثر سه کسر وز

لیتر بر متر مربع در ساعت بر بازده گرمایی گردآورنده صفحه تخت خورشیدی مورد بررسی تجربی قرار گرفت.  33

ابع طبیعی برای این منظور یک گردآورنده خورشیدی کوچک ساخته شده و در مرکز تحقیقات کشاورزی و من

مورد آزمون قرار گرفت. استفاده  EUROPEAN STANDARD EN 12975-2خراسان رضوی طبق روش استاندارد 
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درصد، بازده اولیه را  3/2و  0/2، 1/2از نانوسیال به جای آب به عنوان سیال عامل در گردآورنده با سه کسر وزنی 

  افزایش داده است.  % 3/1و  0/1، 1/2ورنده را  درصد و شاخص کارایی کل گردآ 1/2و  11/2، 77/3به ترتیب 

 منابع

. نانوسیال محیط جدید انتقال حرارت. انتشارات ارکان 1303اعتماد، س. غ.، نصیری، م و محمد حجت. 
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