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آشامیدنی از رطوبت موجود در هواي طبیعی  بررسی تولید آب

 ترموسیفون يوسیلهبه

 احمدرضا انصاريبابک عاقل، محمود ملکی،

  دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشکده انرژي، 

  کرمانشاه، ایران

b.aghel@kut.ac.ir 

            

  چکیده .1

با توجه به منابع آب موجود در جهان یکی از بزرگترین دغدقه 

.که کشورشان استهاي دولت ها تامین و تهیه آب شیرین مصرفی 

این مسئله در کشور هاي خشک و کم آب نظیر ایران اهمیت 

 روش هاي گوناگونی از جمله غشایی و حرارتی دوچندانی دارد . 

براي تامین آب شیرین در حجم باال وجود دارد . یکی از این 

روش ها استفاده از لوله هاي حرارتی جهت تولید آب شیرین با 

در هوا در مناطق گرم و مرطوب می  استفاده از رطوبت موجود

باشد . در این روش در یک لوله حرارتی با سیکل بسته عمل معیان 

بخار هوا رخ داده و آب شیرین تولید می شود که براي مصارف 

مورد استفاده قرار  دخانگی و تامین آب مصرفی خانوار ها می توان

  گیرد .

 طالعهموردمکه در مناطق  دهدمینشان  محاسباتنتایج 

با  هرروزکیلوگرم (در  74 توانمیدر هر ساعت  بطورمیانگین

کیلوگرم ) آب تولید کرد که  740 تواندمیساعت کار  10فرض 

از سوي وزارت نیرو براي استفاده  منتشرشده آمارهايبا توجه به 

یک واحد خانگی کامل مناسب و کافی است . همچنین در مقایسه 

  . باشدمینیز  تررزانادیگر تولید آب  هايروشبا 

 ، رطوبت هوا، تولید آب شیرینترموسیفون واژگان کلیدي:              

  مقدمه .2

مواجه است،  سالیخشکآب شیرین در کشور ما که با  منابعبا توجه به کمبود 

آب که توجیه اقتصادي داشته باشد و در مصرف انرژي نیز  تأمین هايراه

 تأمین هايروششود از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از  جوییصرفه

حرارتی است که در مصرف انرژي نیز  هايلولهآب شیرین استفاده از 

  باالیی دارد. جوییصرفه

  از اندعبارتتولید آب شیرین  هايروش ترینرایج

  روش اسمز معکوس  -1

  ايچندمرحلهروش تقطیر  -2

  ايحلهچندمرروش تقطیر ناگهانی  -3

  الکترودیالیز-4

حرارتی مقایسه شده  هايلولهباال با روش استفاده از  هايروشکه در این کار 

  شده است. قرارگرفته موردمطالعهو محاسن و معایب آن 

بوده که در انتقال حرارت نقش مهمی  تجهیزاتی جمله حرارتی از هايلوله

از گاز هاي خروجی  جهت بازیافت حرارت ايوسیله عنوانبهو بیشتر دارد 

همچنین حجم کم وسیله و  .[1] شودمیمحسوب  بویلر و مبدل هاي حرارتی

نگهداري آسان آن به سبب عدم وجود قطعات متحرك و ارتعاشی از مزایاي 
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گرمایی تغییر فاز سیال عامل  هايلوله. اساس انتقال حرارت درون می باشدآن 

  .[2] می باشدمقدار باالي حرارت مناسب  یلدل بهاست که بازده آن 

حرارتی باال بودن هدایت آن به سبب سیکل  هايلولهیکی دیگر از مزایاي 

حرارتی سیال  هايلولهدر  کهاینبین دو فلز است. همچنین با توجه به  بسته

این سیستم را  توانمیو افزایش درجه حرارت نداریم  دهدمیعامل تغییر فاز 

  گرفت. نظردر  دماهم تقریباً

از یک سیال عامل خاص می تواند آن کارکرد نوع حرارتی با توجه به هاي  لوله

نمونه  زیر چند جدول در که ؛ببردحرارتی خاصی است بهره  محدودهکه در 

  .[3]ر با بحث تولید آب آورده شده است سازگا هايسیالاز 

  عامل مناسب براي تولید آب هايسیال :1جدول 

  دسانتی گرا-بازه دمایی  نقطه ذوب  جوشنقطه  سیالنام 

  200تا  30  0  100  آب

  100تا  -60  -78  -33  آمونیاك

  120تا  0  -95  57  اتانول

  130تا  10  -98  64  متانول

  

در طیف  تواندمیحرارتی با توجه به مزایاي بارز آن  هايلولههمچنین از 

نیز وسیع بوده و  هالولهدمایی این  گستره. نموداستفاده  کاربردهااز  ايگسترده

 مثبت درجه سانتی گراد با سیال عامل هلیوم تا دمایی در حدود 278 مثبت از

  .[4] هستدرجه سانتی گراد با سیال عامل فلزات مایع  2500

  .قرارداد مورداستفادهزیر نیز  در صنایع توانمیحرارتی را  هايلوله

  هوافضا-1

خوراك و هواي بویلر ها و بازیافت  مایشگرپیش، حرارتی هايمبدل-2

  خروجی گازهايحرارت اتالفی از 

منبع حرارتی براي  عنوانبه هاکورهبازیافت گرماي اتالفی از  هاکورهو  فرها-3

  آجرنسوز هايکورهبازگرداننده و  هايکورهو بازیافت ثانویه  هاکورهدیگر 

 CPUتجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و سرمایش  کنندهخنک-4

  شخصی کامپیوترهاي

جویی و بازیابی صرفهو  گرمایش هايسیستمو  سازيخنک، تهویه مطبوع-5

  انرژي

  کاريماشینخنک کاري فلزات هنگام -6

محدودیت جهت کارایی مناسب یک لوله حرارتی ارتفاع پمپاژ  ترینمهم

این ارتفاع از افت فشار لوله باالتر  بایستمیحاصل از مویندگی است که 

  باشد.

افت فشار لوله مجموع سه پارامتر افت فشار مایع، افت فشار بخار و هد آن 

  است.

تا مایع از بخش سرد لوله حرارتی به بخش  استافت فشار مایع که الزم -1

  گرم آن منتقل شود.

حرارتی به  هايلهلوافت فشار بخار که الزم است تا بخار از بخش گرم -2

  بخش سرد آن منتقل شود.

اختالف ارتفاع یا همان هد در لوله که ممکن است صفر، مثبت یا منفی -3

  باشد.

در صورت  که ؛کمتر از ارتفاع پمپاژ باشد بایستمیمجموع این سه پارامتر 

آن خشک  و بازده لوله  فتیلهعدم دستیابی به این ارتفاع، قسمت گرم لوله و 

در صورت نادیده گرفتن . همچنین  می یابد کاهشچشمگیري  طورهبحرارتی 

حرارت را تعیین افت فشار و اختالف ارتفاع، خواص سیال عامل مقدار انتقال 

با عدد  توانمیاست و آن را  مشاهدهقابل. این مطلب در نمودار زیر کندمی

  .[5] ) محاسبه نمودMمریت (

)1(                           M =
� � �

�
  

انتخاب شود که در شرایط  بایستیسیالی  در هنگام کار با لوله حرارتی بنابراین

  طرح داراي عدد مریت باالتري باشد.

  
  حرارتی هايلولهکار  يمحدوده: نمودار 1شکل 
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  مکانیزم عملساختار و  .2

با ساختار و  بایستمیحرارتی ابتدا  هايلولهبراي آشنایی با مکانیزم 

 کاربردهاي حرارتی به هايلولهمختلف آن آشنا شد. اندازه و شکل  هايقسمت

است.  مترمیلی 15تا  مترمیلی 10تغییرات اندازه آن از  يدامنهآن بستگی دارد. 

تره می تواند در گسمایع و بخار سیال عامل  فازهاي عبورقطر و سطح مقطع 

  .[6] استمیکرومتر  35که کمترین آن از  وسیعی تغییر کند بطوري

ند از این برمیحرارتی از گرماي نهان تبخیر سیال بهره  هايلوله از آنجایی که

جامد  هايرساناییحرارتی ممکن است چندین برابر بیشتر از  رسانایی رو

  .[7] باشد

  .شده اندحرارتی از سه قسمت مهم تشکیل  هايلوله اساساً

شیشه، سرامیک، فلز یا  تواندمیحرارتی  هايلوله يبدنهیا بدنه:  يمحفظه-1

  ... ساخته شود.

که قسمت اصلی  حرارتی سیال عامل قرار دارد هايلولهسیال عامل: درون -2

صورت  دریافت، انتقال و دفع حرارتی یعنی عملیات تبخیر و تقطیر بر روي آن

  .پذیردمی

 ماهايدبراي  پایین نیتروژن یا هیلیم باشد و دماهايدر  تواندمیسیال عامل 

میانی  دماهايراي فلزات مایع باشد و ب طورکلیبهباال لیتیم، سدیم، پتاسیم یا 

  استفاده شود. تواندمیعامل متفاوتی چون آب یا متانول  هايسیالنیز 

 تار مویین: بازگرداندن سیال چگالیده نشده از کندانسور به منطقهفتیله یا ساخ-3

  .شودمیسط این ساختار انجام عمل موئینگی تو برتکیهبا  تبخیرکننده

یر یا از مواد درگ سیم سفت شده،، پودر فلزات شیشهپشماز  تواندمیفتیله 

  .[8]عایق ساخته شود 

ر کمی مقدا آن  لوله هاي حرارتی بوده اند که درترموسیفون ها نوع خاصی از 

 شود و دو سر آنشود سپس لوله از هوا تخلیه میداده می آب داخل لوله قرار

شود که این بخار به قسمت سرد شود. قسمت پایین لوله گرم میبندي میآب

شود. این مایع حاصل از میعان یابد و در آنجا به مایع تبدیل میلوله انتقال می

گردد که این بازگشت توسط نیروي جاذبه صورت به قسمت گرم لوله بازمی

 .گرددمی

 
 [9]یهاي حرارت: شماتیک ترموسیفون لوله2شکل 

یادي انرژي اال بوده در نتیجه می توان مقدار زآب بازآنجاکه گرماي نهان تبخیر 

که اختالف درجه حرارت کوچکی جا نمود درحالیبدین طریق جابه گرمایی را

  داشته باشد.در انتهاي لوله وجود 

زمان طوالنی است که مورداستفاده قرارگرفته است ترموسیفون ها براي مدت

  توان در این وسیله استفاده نمود.مختلف نیز می و از سیاالت

هاي حرارتی اي که باید به آن توجه کرد این است که بیشترین کارایی لولهنکته

می هد نباشد، تغییر فاز رخ  دماپاییناگر  لذا انجام می پذیردر دماي خاصی 

شود و تنها بدنه و اگر دما بسیار باال برود تمام ماده درون لوله به گاز تبدیل می

 بشدت دهد که در این حالت کاراییلوله عمل انتقال حرارت را انجام می

  .[10]یابد کاهش می

   .هندسه طرح موردبررسی3

 شامل فن ورودي هبوده ک) 3بررسی مطابق شکل ( شماتیک سیستم مورد

  .ی باشدملوله حرارتی، رادیاتور، تبخیرکننده، کمپرسور  ،هوا
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  [11]موردبررسی: شماتیک طرح 3شکل 

  .محاسبات4

ولید در این قسمت قصد داریم تا در مورد معادالت و محاسبات مربوط به ت

دازیم. انرژي حاصل از این روش بپر جوییصرفهآب با این روش و مباحث 

  است: شدهانجاماین محاسبات با فرضیات زیر 

 موردبررسیمانی ثابت زدر یک شرایط  موردبررسیتمام مناطق -1

  اندشده قرارگرفته

  .است پایادر حالت شرایط سیستم -2

دمایی مناسب آمونیاك  يگستره دلیل به مورداستفادهسیال عامل -3

  است. شدهانتخاب

  .پردازیممیبا این فرضیات به انجام محاسبات  درنتیجه

در جدول  شدهگرفتهمشخصات سه شهر که جهت انجام محاسبات در نظر 

  :[12]) آورده شده است 2(

  موردمطالعه شهرهاي مشخصات :2جدول 

  نام شهر
طول 

  جغرافیایی

عرض 

  جغرافیایی

ارتفاع از 

  سطح دریا
  اقلیم

بندر امام 

  خمینی
  متر 5  30,428  49,080

مرطوب 

  گرم

  بوشهر

  
  متر 18  28,922  50,833

مرطوب 

  گرم

  جزیره کیش

  
  متر 35  26,530  53,960

مرطوب 

  گرم

  

  :[13]) وضعیت آب و هوایی آورده شده است 3همچنین در جدول (

  موردمطالعه شهرهاي: وضعیت آب و هوایی 3جدول 

  نام شهر
  میانگین دما

)C (  

میانگین رطوبت 

  نسبی

میانگین حداکثر 

  رطوبت

بندر امام 

  خمینی
36,1  74 %  92 %  

  بوشهر

  
35,3  64 %  76 %  

  جزیره کیش

  
35,4  65 %  89 %  

  

 ابطه زیر استفاده نمودوراز  بایستمیمیزان آب تولیدي  يمحاسبهبراي 

[14]: 

)2         (� =
��.�

��
(��

� ��)  

��  ��)2( يرابطهدر 
معرف رطوبت مطلق هواي  بیترت به ���و  �� ، �

   مطلق اشباع ، حجم مطوب و دبی هواي ورودي است . بتوورودي ، رط

  .از رابطه زیر استفاده کنیم میتوانیم ��يمحاسبهجهت 

 )3(             �� =
��

��

��

�����
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و جرم  هواولی به ترتیب بیانگر جرم مولک ��   ��)3که در رابطه (

معرف فشار جزیی هواي ورودي و  ��ین چهم  ;باشدیم آبمولکولی 

  است . موردمطالعهفشار کل جو در منطقه   ��

��
 :شودیم) محاسبه 4نیز از رابطه ( �

)4(          ��
� =

��

��

��
���

�����
���  

��که
���

  فشار بخار اشباع است. درواقع 

  است: شدهارائهروابط زیر  ازیموردن) اطالعات 4در جدول (

  یموردبررس يشهرها: اطالعات فشار در 4جدول 

  نام شهر

فشار 

��اشباع
���

  

)Kpa(  

  فشار جو

)Kpa(  

 

  سرعت وزش باد

(m/s) 

بندر امام 

  خمینی
5,047  101,320  6  

  بوشهر

  
3,247  101,320  4  

  جزیره کیش

  
4,543  101,320  6  

  

  با استفاده از رابطه زیر حجم مرطوب را محاسبه کنیم: میتوانیمحال 

)5(   �� = 8315 �
1

��
+

��

��
�

���273

��
   

  .باشدیمنیز دماي هواي ورودي  ��

  : از رابطه زیر محاسبه می شود �.��

)6    (               ��.� = � �� 

میزان تولید آب را در سه منطقه اقلیمی که  شدهگفتهحال با توجه به روابط 

 :میکنیم) آورده شد را محاسبه 2در جدول (

 

 

  

  موردمطالعه: میزان آب تولیدي در مناطق 5جدول 

 ’Y  نام شهر
(kg/Kg) 

�� 

 (
��

��
) 

m 
(Kg/hr)  

بندر امام 

  خمینی
0,0033  0,7841  90,9  

  بوشهر

  
0,0028  0,7822  51,5  

  جزیره کیش

  
0,0028  0,7816  77,4  

  

 گیرينتیجه.بحث و 5

مرسوم دیگر براي یک واحد  هايروشاین روش و  درمقایسه تولید آب  با

درجه شمالی  30,428301در بندر امام خمینی با موقعیت  نفرِ 4مسکونی 

 جوییصرفهدرجه شرقی درك بهتري از مزایاي این روش و  49,080719و 

  .[15] یابیمدستانرژي در این روش 

  حرارتی هايلولهمصرف آب و تولید آب به روش  مقایسه :6جدول 

  

میانگین مصرف هر واحد 

  خانگی

(lit/day) 

میزان تولید آب با استفاده از 

  ساعت 10حرارتی در  هايلوله

بندر امام 

  خمینی
  لیتر 909  675,18

  بوشهر

  
  لیتر 515  496,78

  جزیره کیش

  
  لیتر 774  487,12
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حرارتی در روز تنها  هايلولهکه اگر  شودمی) مشاهده 4با توجه به شکل (

واحد مسکونی  موردنیازآب  تواندمیقرار گیرد،  مورداستفادهساعت در  10

تولید ( رمکعبمتبرق به ازاي یک  کیلووات 2تنها با مصرف را  موردمطالعه

تکنولوژي  کارآمدتریندر حالی است که این  کندمی تأمین )آب در یک روز

 مترمکعبکیلووات به ازاي تولید یک  5تا  4داراي مصرف  کنشیرینآب

  .[16] آب شیرین است

از سوي وزارت نیرو هزینه تولید آب براي  منتشرشده آمارهايبا توجه به 

ریال  280800 برابر با سالیانهمیانگین در یک  طوربههر واحد مسکونی 

حرارتی در سال  هايلولهاین در حالی است که هزینه استفاده از  ؛باشدمی

در درصدي  50 جوییصرفههمچنین از  .باشدمیریال  73000 به میزان

ز تر امهم و شودمینظیر برق و ... که جهت تولید آب مصرف  هاییانرژي

کشوري همچون  منابع آب هاي سطحی و زیر زمینیجویی در آن صرفه

  نیز نباید غافل شد. سالی مواجه است،خشک که با مشکل ایران

  : لغتنامه7جدول 

 معادل فارسی  واژه انگلیسی

M عدد مریت  

 کشش سطحی سیال عامل �

  چگالی سیال عامل �

h آنتالپی سیال عامل در حالت اشباع  

 گرانروي سیال عامل �

m جرم آب تولیدي 

 دبی حجمی هواي ورودي �.��

  حجم مرطوب ��

Y’ رطوبت مطلق هواي ورودي  

  رطوبت مطلق اشباع هواي ورودي �’�

  جرم مولکولی هوا ��

  جرم مولکولی آب ��

  فشار جزیی ��

  فشار کل ��

��
  فشار اشباع ���

  دماي هواي ورودي ��

A  حرارتی يهالولهسطح مقطع کانال ورودي  

 سرعت وزش باد ��

q  شدهمنتقلحرارت  

  جرم سیال عامل ��

  ظرفیت حرارتی سیال عامل ��
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