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No. 14-F-AAA-0000

هاي کلکتوربر راندمانمسنانو ذراتبررسی تجربی استفاده از
صفحه تختخورشیدي

جمال آبادمیالد تاجیک،سید امیر حسین زمزمیان
پژوهشکده انرژيگروه پژوهشی انرژي خورشیدي ، 

پژوهشگاه مواد و انرژي
مشکین دشتکرج،استان البرز، 

azamzamian@merc.ac.ir: پست الکترونیک

نانو سیاالت به طبقه اي از سیاالت اطالق می شود که بواسطه —یده چک
افزودن نانوذرات به سیال پایه خواص فیزیکی و حرارتی سیال پایه تغییر می 
کند و موجب افزایش بازدهی در سامانه هاي انتقال حرارت به واسطه ي 

. افزایش ضریب هدایت حرارتی می شود
هاي خورشیديکلکتوربر راندماننانو ذرات، بررسی اثر این مقالههدف از

براي آماده سازيمستقیمروش سنتزمطالعهایندر .می باشدصفحه تخت
و )سیال عامل( آزمایشکاريیک سیالعنوانبهآببر پایهمسنانوسیال
در این شرائط . استبه کار گرفته شده)تخت(خورشیديگردآورندهدر یک
مورد استفاده جمع کننده هاي خورشیديایشبراي آزم93ASHRAEروش

زمانی که غلظتکلی، بازده حاصلنتایج تجربیبا توجه به. ه استقرار گرفت
همچنین و نتایجه بیشتر گردد ،افزایش خواهد یافتشدمطرحنانو ذرات

غلظت وزنی  درگردآورنده خورشیدي تخت بهره وري نشان می دهد که
wt٪05/0 براي نمونه سیال پایه خالصبیشتر از رصد د24در حدود

نانوسیاالت بطورکلیتایید می کند کهمطالعهاین.می باشدداده شدهشرایط
دارندخورشیديگردآورنده هايبراي استفاده درپتانسیل قابل توجهی

انتقال حرارت ، کلکتور خورشیدي ، صفحه —هاي کلیدي هواژ
.حرارت خورشیدي، نانوسیال ،تخت

مقدمه
شودمیمطرححرارتانتقالفرآیندهايدرامروزهکهمسائلیازیکی

انتقالتجهیزاتسازيکوچکوحرارتیفالکستوجهقابلافزایشلزوم
حرارتانتقالافزایشروشهايمورددرزیاديبسیارمنابع.استحرارت

در ساختارییرتغمبنايبرروشهااینبیشتر. داندادهگزارشسیستمهادر
حرارتی،سطوحلرزش،)هاپره(حرارتیسطوحافزایشنظیرتجهیزات

. باشدمیمغناطیسیمیدانیاالکتریکیجریانکاربردسیال ومکشیاتزریق
درحرارتانتقالبرايافزونتقاضاي روزعهدهازسختیبههاتکنیکاین

و الکترونیکیلیزريهايسیستمنظیرباالانرژيانتقاللزومباهايسیستم
آنبهکمتروباشدمیاهمیتحایزکهموضوعیمیانایندر. آیندمیبر

. باشدمیحرارتانتقالدرسیاالتحرارتیخواصنقششده استتوجه
در مسئله بازده انتقال حرارت در تجهیزاتی نظیر مبدل هاي حرارتی، هدایت 

انتقال حرارت نقش اساسی را حرارتی سیال حامل انرژي و ضریب جابجایی
سیاالت متداول در انتقال حرارت و حامل انرژي در صنایع را . بر عهده دارند

به . معموال سیاالتی نظیر آب، اتیلن گالیکول و روغن ها تشکیل می دهند
خوبی مشخص است که فلزات در شکل جامد خود داراي هدایت حرارتی 

].2-3[بسیار باالیی نسبت به سیاالت دارند
نانوذراتپایینکسر حجمیواستفاده شدهذراتکوچکبسیاراندازه

الزم هايهزینهوبردمیبینازراشدنکلوخهونشینیتهنظیرمسائلی
بسیاراندازهعلتبهوکندمیکمراسیاالتاینانتقالونگهداريبراي

ذراتاینمورددرهاسیستمبهرساندنو آسیبسائیدگیمسئلهکوچک
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تعادلیغیرتأثیراتاین ذراتبزرگنسبیسطحاینبرعالوه.  نداردوجود
.شودمیسوسپانسیونپایداريباعثودادهکاهشراجامدوسیالبین

آنهاحرارتانتقالنسبیسطحباشدکوچکترذراتاندازهچقدرهرهمچنین
سطوحازتابعیکهمعلقذراتحرارتیبازدهدر نتیجهوشودمیبیشتر
نانو سیاالت .یابدمیذرات افزایشاندازهکاهشباباشدمیحرارتانتقال

طبقه جدیدي از سیاالت انتقال حرارت می باشند که از طریق معلق سازي 
متداول انتقال حرارت که به عنوان نانوذرات در درون سیاالت معمولی و

گرماییرسانشیبضر. سیال پایه شناخته می شوند به دست می آیند
نانوذراتیافلزينانوذراتازکمیمقدار بسیارافزودنبوسیلهراسیاالت

بهکربنیهايلولهنانویاوآلومینا،مسمس، اکسیدنظیرفلزياکسیدهاي
پراکندگی نانوذرات درون سیال می تواند کامال یا .می دهندافزایشسیال

].4-8[تقریبا همگن باشد

جمع آوري اطالعات آزمایشگاهیو شرح دستگاه
شرایط محیطی از جمله . نمایش داده شده است1نماي یک سیکل در شکل 

رطوبت، دماي محیط و سرعت باد را با استفاده از یک سري حسگر بدست 
مورد نظر مانند سطح عالو بر این داده ها باید تمام پارامتر هاي . می آوریم

جزء تابش طول موج بلند نیز با غیرهجاذب، ظرفیت حرارتی سیال عامل و
. ثانیه اندازه گیري گردد1سرعت 

و پارامترهایی که باید در طول ASHRAE 93سیکل استاندارد : 1شکل 
آزمایش اندازه گیري شود

براي انجام تست نیاز به یک کنترلر است تا بتواند دماي ورودي به کلکتور را 
. محیط روي دماي ورودي اثر گذار استتنظیم کند چرا که با تغیرات دماي

داراي دو ASHRAE 93پردازش داده هاي آزمایشگاهی در استاندارد 
مرحله اول انتخاب داده هاي مناسب از کل داده ها بدست آمده . مرحله است

در مرحله دوم با استفاده . استASHRAE 93به منظور ارضاي استاندارد 

سپس با استفاده از .. تور شناخته می شوداز تکنیک رگرسیون پارامترهاي کلک
.رگرسیون خطی تالش می شود تا پارامتر هاي معادله بازده را بدست آوریم

روش تعیین کارآیی کلکتور خورشیدي در این آزمایش بر اساس روش 
در این روش از یک مجموعه وسایل . می باشدASHRAE 93استاندارد 

کلکتور –دبی سنج آب –باد سنج –) ترمو کوپل(سه عدد دماسنج : شامل 
مبدل خنک کن مار پیچ آب گرم –شلنگ هاي رابط –مخزن آب  –تخت 

در این آزمایش میزان . ، که یک سیکل را بوجود می آورد استفاده می شود
Dataloggingتابش خورشیدي توسط پیرانومتر TES 1333R اندازه گیري

خروجی سیال از کلکتورورودي و درجه حرارتهمچنین . می شود
اطالعات و استاندازه گیري شدهkبه وسیله دماسنج نوع خورشیدي

Dataloggingدهندهاز طریق نمایشحاصل Prova 800 ثبت می شود و
شود، اي اندازه گیري میمحیط نیز به وسیله دماسنج جیوهدرجه حرارت

.  ستم تعبیه شده استدبی جریان سیال نیز دبی سنج در سیگیريبراي اندازه
خورشیدي صفحه سیستم آزمایشات شامل کلکتورمجموعه 2در شکل 

به همراه سایر متعلقات و اجزاء الزم براي استفاده شده در این آزمایش تخت
.را نشان میدهداندازه گیري

نمایی از مورد استفاده در آزمایش: 2شکل 
دي تاثیرگذار هستند، عوامل مختلفی که بر بازدهی یک کلکتور خورشی

شرایط آب و ،تابش مستقیم خورشیديتابش پراکنده خورشیدي،: عبارتند از
اتالف ،) با مکانیزم جابجایی(اتالف حرارتی ،...)باد، باران، برف(هوایی 

تابش حرارتی ، تابش حرارتی جاذب،)با مکانیزم هدایت حرارتی(حرارتی 
در شرایط پایدار ، میزان انرژي .ره بازتابش کلکتور و غی، شیشه ي کلکتور

جذب شده توسط کلکتور بر واحد سطح کلکتور برابر مجموع انرژي مفید 
نرژي بر واحد سطح کلکتور میباشدمنتقل شده به سیال و میزان اتالف ا

]10-9.[
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ر ، به ترتیب انرژي جذب شده توسط کلکتوQLو Qabs ،Quکه در آن 
به Acو m° ،Cf ،Tf،Tfo ،I(t). انرژي مفید و انرژي تلف شده می باشد

ترتیب دبی جریان سیال در کلکتور ، ظرفیت حرارتی سیال ، دماي ورودي و 
خروجی سیال به کلکتور ، میزان تابش خورشیدي و مساحت کلکتور می 

کتور به محیط از طریق شیشه کلکتور ، از طریق اتالف حرارت از کل. باشد
این اتالف از طریق هدایت و جابجایی و . بدنه و کف کلکتور اتفاق می افتد

در این آزمایش میزان انتقال حرارت از رویه . تشعشع صورت می گیرد
در مرحله اول آزمایش براي سیال .باالیی کلکتور مورد بررسی قرار می گیرد

انجام ASHARE 93ا روش ذکر شده توسط استاندارد ب) آب خالص(پایه
با فرض اینکه دانسیته و ظرفیت گرمائی ویژه آب  خالص به .شده است

باشد، j/kg.K4200و  kg/m31000عنوان سیال پایه به ترتیب 
و tΔسایر اطالعات و مفروضات شامل دبی جرمی ، مدت زمان آزمایش

:عبارتند ازAسطح مقطع 

مقادیر تابش خورشیدي براي مرحله اول آزمایش که به وسیله ي پیرانومتر 
این مرحله از آزمایش در هشتم تیر ماه مقارن با اندازه گیري شده اند، 

بیست و نهم ژوئن انجام شده است که آزمایش ها مطابق با استاندارد 
ASHARE 93 ر د) 13:07(در یک بازه تقارنی نسبت به ظهر خورشیدي

مهمترین پارامتر براي بررسی کارایی . روز انجام آزمایش انجام شده است
کلکتور خورشیدي بازده آن است که میزان انرژي مفید بدست آمده را نشان 

. بازده کلکتور براي تابش هاي مختلف رسم شده است3در شکل . می دهد 
اگر . درصد است60متوسط بازده کلکتور براي سیال پایه یعنی آب حدود 

نمودار بازده کلکتور برحسب میانگین تابش خورشیدي رسم شود به شکل 
زیر خواهد بود که می توان گفت بازده میانگین سیال آب براي کلکتور برابر 

تغییرات بازده کلکتور با دماي محیط را می توان در .  خواهد بود% 59با 
افزایش بازده در ابتدا با افزایش دماي محیط شاهد . مشاهده کرد4شکل 

سانتی گراد این بازده به بیشینه مقدار 36کلکتور خواهیم بود که در دماي 
سانتی گراد شاهد کاهش بازده کلکتور 36با افزایش دما از . خود می رسد

ASHRAEدلیل را می توان در این یافت که مطابق استاندارد . خواهیم بود

Tiبه کلکتور یعنی در طول آزمایش تالش می شود که دماي ورودي93

، ترم دوم معادله افزایش Taمطابق معادله زیر  با افزایش دماي . ثابت بماند
این کسر ابتدا از نظر اندازه کوچک و سپس Tiمی یابد و با توجه به مقدار 

.بر روي بازده می گذارد4بزرگ می شود که تاثیر خود را مطابق شکل 

سب میانگین تابش خورشیدي براي آبنمودار بازده کلکتور برح: 3شکل

تغییرات بازده کلکتور با دماي محیط: 4شکل 

تغییرات بازده کلکتور صفحه تخت با دماي ورودي را نیز می توان در شکل 
تعریف ASHRAE 93این آزمایش در فرآیند استاندارد . مشاهده کرد5

پر واضح . تنمی شود ولی براي بیان عملکرد کلکتور خورشیدي مفید اس
است که با افزایش دماي ورودي اختالف دماي خروجی و ورودي کاهش 

روند کاهشی 5در شکل . می یابد و در نتیجه بازده کلکتور نیز کم می شود
].11[افزایش دماي محیط کامال واضح استبازده با 
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تغییرات بازده کلکتور صفحه تخت با دماي ورودي: 5شکل 

)7(
می باشد بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت که7با توجه به معادله

براي بیان کارایی کلکتور خورشیدي صفحه توان به سادگی دریافت که می

. استتخت مفید ترین نمودارد نمودار بازده و متغیر 
FRپارامتر هاي . براي شرایطی که تابش و شدت جریان ثابت است

 ،ατ و
ULاین نمودار یک خط مستقیم با شیب منفی خواهد . تقریبا ثابت هستند

FRUL-و FRταبود بود که از روي این نمودار می توان مقادیر 
را بدست 

این حالت براي شرایط مختلف دما و محیط و شدت تابش صادق . آوریم
محل . باید یک نمودار خط راست را براي داده ها انطباق دادنیست و 

برخورد با محور عمودي جایی است که دما ورودي با دماي محیط برابر 
است و حداکثر بازده در آن نقطه خواهد بود و محل برخورد با محور افقی 

این شرایط زمانی پیش می آید که میزان تابش . استجایی است که 
. ورشیدي حداقل است و یا دماي ورودي سیال به کلکتور بسیار باال باشدخ

این شرایط را شرایط سکون می گویند و زمانی که هیچ جریان سیالی 
این منحنی نشان داده شده 6در شکل . نداشته باشیم نیز رخ می دهد

ترین خط مناسبy=-13.64x+0.425خط مستقیم با معادله    .است
بدست آمده EXCELبراي داده هاي موجود است که با استفاده از برنامه 

توان پارامتر هاي کلکتور خورشیدي را با استفاده از این معادله خط می. است
در نتیجه می توان نشان . نشان داده شده است1بدست آورد که در جدول 

:      داد که
کلکتور مورد آزمایشمشخصه هاي: 1جدول 

Y=-13.64 X+0.425معادله خط

0.425

13.64 -

xبازده بر حسب مولفه : 6شکل 

500بر پایه آب با غلظت Cuدر مرحله دوم، آزمایش براي نانوسیال 

ppm مقدار    همانند مرحله قبل باCnf=4198.1  j/kg.K انجام شده
دهم تیر ماه مقارن با دوم ژوالي انجام این مرحله از آزمایش در یاز.است

در یک بازه ASHARE 93شده است که آزمایش ها مطابق با استاندارد 
در روز انجام آزمایش انجام شده )  13:08(تقارنی نسبت به ظهر خورشیدي 

Cuبازده کلکتور برحسب میانگین تابش خورشیدي براي نانو سیال . است

در شکل به . رسم شده است7در شکل ppm 500بر پایه آب با غلظت 
تقریبا w/m2800 -900خوبی مشاهده می شود که بازده کلکتور در تابش 

افزایش اندکی مشاهده W/m2900روندي ثابت دارد و در تابش بیشتر از 
خواهد بود % 74میانگین بازده کلکتور در این حالت در حدود . خواهد شد

. براي سیال پایه استکه بیشتر از مقدار بازده کلکلتور 

نمودار بازده کلکتور برحسب میانگین تابش خورشیدي براي نانوسیال : 7شکل 
Cu 500بر پایه آب با غلظت ppm

غلظت  بر پایه آب باCuدر مرحله دوم، آزمایش براي نانوسیال 
1000ppm مقدار    همانند مرحله قبل باCnf=4196.2  j/kg.K انجام

والي جاز آزمایش در پانزدهم تیر ماه مقارن با ششم سومرحلهم.شده است
در یک ASHARE 93آزمایش ها مطابق با استاندارد . انجام شده است

در روز انجام آزمایش انجام )  13:09(بازه تقارنی نسبت به ظهر خورشیدي 
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بازده کلکتور خورشیدي برحسب میانگین تابش خورشیدي براي . شده است
رسم شده 8در شکل ppm 1000بر پایه آب با غلظت Cuنانو سیال 

در ابتدا . گسترده است925تا W/m2775در این شکل بازه تابش از . است
نمودار شاهد افزایش قابل توجه بازده کلکتور با افزایش متوسط تابش 

می % 90به بیشینه مقدار خود یعنی W/m2880خواهیم بود به طوریکه در 
در نتیجه میانگین . از این مقدار بازده تقریبا ثابت باقی می مانداما بعد. رسد

در حدود ppm 1000بازده کلکتور خورشیدي براي نانو سیال با غلظت 
این مقدار بیشینه بازده در طول آزمایش بوده است و از . خواهد بود% 85

ز اي امی توان خالصه2در جدول . مقادیر دو مرحله پیشین نیز بیشتر است
هاي انجام شده در سه مرحله انجام شده است را مشاهده نتایج و آزمایش

.کرد
میانگین بازده کلکتور براي سیال هاي عامل مورد استفاده :  2جدول 

سیال عاملمیانگین بازده کلکتور
آب59%
ppm 500نانوسیال 74%

ppm 1000نانوسیال85%

گین تابش خورشیدي رسم شود اگر نمودار بازده کلکتور برحسب میان
به شکل زیر خواهد بود که می توان گفت بازده میانگین سیال آب 

.خواهد بود% 85براي کلکتور برابر با 

نمودار بازده کلکتور برحسب میانگین تابش خورشیدي براي نانوسیال : 8شکل 
Cu 1000بر پایه آب با غلظت ppm

ه تخت با زمان را نیز می توان در تغییرات بازده کلکتور خورشیدي صفح
داده ها براي . محور افقی نمودار زمان را نشان می دهد. مشاهده کرد9شکل 

ساعت نسبت به ظهر خورشیدي در نمودار رسم شده 1.5بازه زمانی متقارن 
براي هر سه آزمایش با نزدیک شدن به ظهر خورشیدي بازده کلکتور . است

قدار خود می رسد ولی با گذشت زمان از ظهر افزایش یافته و به بیشینه م

نکته قابل توجه این است روند این . خورشیدي بازده کلکتور کاهش می یابد
شیب آن ppm1000کاهش در هر سه نمونه یکسان نست و براي نمونه 

ppm1000به عبارت دیگر براي نمونه . کمتر از دو نمونه دیگر است
این در حالی است که . خورشیدي کمتر استتغییرات بازده در پیرامون ظهر 

در ظهر %  20ساعت قبل از ظهر خورشیدي 1.5براي آب بازده کلکتور 
. می رسد% 30ساعت بعد از ظهر خورشیدي به 1.5و در % 50خورشیدي 

این . این نوسانات بازده براي نانوسیال به عنوان سیال عامل خیلی کمتر است
ده است چرا که یکی از معایب آبگرم کن نتیجه در عمل بسیار دلگرم کنن

این . هاي خورشیدي نسبت به نوع گازي عدم ثبات بازده آنها می باشد
مشکل معموال با استفاده از سیستم هاي کنترلی و مخزن و هیتر کمکی قابل 

با استفاده از نانوسیال می توان هزینه هاي مربوط به این وسایل را . حل است
عث کاهش هزینه اولیه ساخت به خودي خود باتا حدودي کاهش داد که

].12-13[می شود

نتیجه گیري
به طور کلی اگر نمودار تغییرات بازده میانگین کلکتور در تابش هاي مختلف 
را بر حسب تغییرات درصد حجمی را رسم کنیم شاهد افزایش بازده کلکتور 

سیاالت به عنوان استفاده از نانو. با افزایش درصد حجمی نانوذره خواهیم بود
محیط جدیدي براي انتقال حرارت می توان تاثیر بسزایی در افزایش میزان 

Cuدر این پژوهش با استفاده از نانو سیال فلزي . انتقال حرارت داشته باشد

برپایه آب به بررسی این پدیده براي یک کلکتور خورشیدي پرداخته شده 
توان ستفاده از این نانوسیال مینتایج بدست آمده نشان می دهد که با ا. است

در . بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت را تا میزان قابل توجه اي باال برد
بازده کلکتور براي غلظت هاي مختلف نانوسیال نشان داده شده 10شکل 
شکل به خوبی نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوسیال بازده . است

براي %  85براي سیال پایه به % 60د کلتور روندي صعودي داشته و از حدو
به عبارت دیگر حضور نانوذارت در سیال . می رسدppm1000نانوسیال 

سبب می شود که سیال انرژي بیشتري را از صفحه جاذب روي کلکتور 
.جذب کند و در نتیجه بازده آن بیشتر شود
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تغییرات بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت با زمان: 9شکل 

تغییرات بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت با غلظت نانوسیال: 10ل شک

و در نهایت اگر تغییرات بازده کلکتور در یک نمودار رسم کنیم به گور کلی 
. شاهد افزایش بازده کلکتور با افزودن نانوذرات به سیال پایه خواهیم بود

نه در شکل روند تغییرات بازده با متوسط تابش خورشیدي براي هر سه نمو
مشاهده می شود که براي هر سه نمونه با افزایش . نشان داده شده است11

متوسط تابش، بازده کلکتور نیز افزایش می یابد که به عنوان یک روند کلی 
بیشترین مقادیر را مربوط به 11در شکل  . در بازده کلکتور مورد تایید است

نکته قابل . می باشدppm500و بعد از آن نانوسیال ppm1000نانوسیال 
فاده شدهتوجه این است که بازده کلکتور در مواردي که از نانوسیال است

این یک مزیت بزرگ . داراي نوسانات کمتري است و تقریبا ثابت می ماند
براي کلکتور هاي خورشیدي صفحه تخت محسوب می شود چرا که هدف 

تغییرات . ریبا ثابت استاز سیستم گرمایش تامین آب گرم دائمی با دماي تق
راه حل موجود . دماي آب معموال سبب مصرف بیش از اندازه آب می شود

استفاده از سیستم هاي کنترلی و مخازن نگهدارنده و گرمایش کمکی می 
حال اینکه با استفاده از نانوسیال می توان سیستم کنترلی ساده تري را . باشد

لیه سیستم خورشیدي صرفه حویی وبه کار برد که طبیعتا در هزینه هاي ا
.شودمی

تغییرات بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت با میانگین تابش : 11شکل 
خورشیدي

بازده با (نمودار تغییرات نسبت بازده کلکتور خورشیدي 12در شکل 
به تابش متوسط دریافتی رسم ) بازده با استفاده از آب/ استفاده از نانو سیال

مودار نتایج جالبی را نشان می دهد که مزیت دیگر استفاده از ن. شده است
در هر دو نمونه یعنی . نانوسیاالت در کلکتور خورشیدي محسوب می شود

با افزایش متوسط تابش ppm500نانوسیال ppm1000نانوسیال 
خورشیدي این نسبت کاهش می یابد و نمودار روندي نزولی را نشان می 

یاالت در تابش هاي کمتر سبب افزایش بازده بیشتري می در واقع نانوس. دهد
آنچه که مشخص است یکی از معایب کلکتور هاي خورشیدي بازده . شوند

. است) در ساعاتی که از ظهر خورشیدي فاصله دارد( آن در تابش هاي کم 
لذا با استفاده از نانو سیاالت می توان سیستم را زودتر راه اندازي کرد که 

.ی محسوب می شودمزیت بزرگ

تغییرات نسبت بازده کلکتور خورشیدي صفحه تخت با میانگین تابش : 12شکل 
خورشیدي
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