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چکيده –

سیستمهایگرمایشخورشیدی به عنوان تکنولوژی موُ ثر در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی قابل استفاده در منازل و صنایع اثبات شدهاند.

سیستمهایگرمایش خورشیدی به دلیل سادگی در عملیات و نگهداری ،نقش بسیار مهمی در تأمین انرژی خانگی و صنعتی ایفاء میکنند .در این مطالعه به
بررسیهای پارامترهای اصلی آبگرمکن خورشیدی شامل بیشترین جذب تشعشعات خورشیدی و بیشترین حفظ دمای آب خروجی در طول شبانه روز پرداخته
شده است .مدل مورد بررسی آبگرمکن خورشیدی با کلکتورمتمرکزکنندهیسهموی است و در مقایسه با مدلهای مشابه ،اما بدون فاصلهیهوایی ،دارای بازدهی
بیشتری است .ماکزیمم اختالفدمایآب با فاصلهیهوایی و بدون آن  92و  11درجهیسانتیگراد است و ماکزیمم دمای حاصله  29درجه سانتیگراد و میانگین
دما در طول روز  14تا  44درجهیسانتی گراد است .همچنین افت دما بعد از غروب خورشید نیز کمتر از 19درجهیسانتیگراد نمیشود.
كليد واژه -آبگرمکن خورشیدی-کلکتور-کلکتور خورشیدی-کلکتورمتمرکزکنندهیسهموی

 -1مقدمه
اشجاری وهمکاران[ ]1سوختهای فسیلی از جمله گازطبیعی مهمترین منابع تأمین انرژی در ساختمانها است که با توجه به تولید محصوالت احتراقی از جمله
دی اکسیدکربن ،مونوکسیدکربن و  ...مشکالت زیستمحیطی عدیدهای از جمله پدیدهیگلخانهای و گرمایش زمین را ایجاد میکنند .همچنین با توجه به اینکه
سوختهای فسیلی از باقیمانده گیاهان وجانوران از بین رفته در میلیونها سال پیش به وجود آمده و در زمین تحت فشار ودمای باال قرارگرفته و تولید شدهاند.
میبایست درنظر داشته باشیم که سرعت مصرف سوختهایفسیلی خیلی بیشتر از سرعت تولید آنها بوده ،بنابراین این منابع رو به پایان است .سکاکی
وهمکاران[ ]9از نقطه نظر زیست محیطی نیز ،افزایش دی اکسیدکربن ،اکسیدهای ازت و گوگرد موجب تولید باران های اسیدی میشود که عاملی برای از بین
رفتن گیاهان  ،جنگلها و به تبع آن بیابانزایی میشود .آلودگی منابع آبی پدیدهیزیست محیطی دیگری است که بر اثر جذب گازهای  CO2و  ، NO2ذرات
معلق ،دوده ،گوگرد و غیره در طی بارندگی و جریان هوا وارد خاک و زمین میشوند ،اتفاق میافتد .در واقع سوختهای فسیلی مهمترین تولیدکنندگان گازهای
مخرب الیه ازن هستند .میچا تامکیوازاکی [ ]3خوردگی مواد فلزی ،سنگهای نما  ،پارچهها و لوازم منزل از تبعات باران های اسیدی هستند .بارانهایاسیدی
که باعث تغییرات  PHخاک میشوند ،حیاتحیوانات و بافتگیاهی منطقه را تهدید میکندکه خود عاملی برای به خطر افتادن زندگی انسان نیز محسوب میشود.
با توجه به مشکالت زیستمحیطی و تأمینانرژی که بیان شد ،استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر می تواند به عنوان راه حل مهمی در جهت رفع معضالت
مذکور مطرح شوند.
 1-1انرژیهای تجدیدپذیر
پناهی و همکاران[ ]1استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشید ،بادی ،زمین گرمایی و ....بهجای انرژیهای حاصل از سوختهایفسیلی ،میتواندعالوه بر
افزایش صرفه اقتصادی ،از بروز آلودگیهای زیستمحیطی جلوگیری نماید .در نتیجه بسیاری از کشور های توسعه یافته تحقیقات و سرمایهگذاریهای بسیار
زیادی در راستای استفاده از سایر انرژیهای موجود در طبیعت و بخصوص انرژیهای خورشیدی ،باد ،امواج ،زمینگرمایی ،هیدروژن ،و  ...که به انرژیهای
تجدیدپذیر موسومند انجام دادهاند .در میان انواع انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی تابشی خورشید بهعنوان یکی از مهمترین انرژیهای در دسترس بشر محسوب
میشود که تمام نشدنی است .میزان دما در مرکز خورشید حدود  11تا  11میلیون درجهیسانتیگراد بوده که از سطح آن با حرارتی نزدیک به 4211
درجهیسانتیگراد و بصورت امواج الکترومغناطیسی در فضا منتشر میشود .زمین در فاصلهی 141میلیون کیلومتری خورشید واقع است و حدودا  8دقیقه و 18
ثانیه ثانیه طول میکشدکه نور خورشید به زمین برسد .بنابراین سهم زمین از دریافت انرژی ازخورشید میزان کمی ازکل انرژی تابشی آن است .در سالهای اخیر
استفاده از سیستم آبگرمکن خورشیدی در منازل مسکونی توسعه یافته است .آبگرمکنهای خورشیدی از یک کلکتور خورشیدی برای جذب انرژی خورشید و یک
منبع برای ذخیره سازی آب گرم تشکیل شدهاند .معموال از آبگرمکنهای خورشیدی برای گرمکردن یا پیش گرمایش آب استفاده میشود که به واسطه آن
مصرف وسایل گازسوز یا الکتریکی به منظور تولید آبگرم کاهش پیدا میکند .کلکتورها جز اصلی و مرکزی سیستمهای گرمایش خورشیدی هستند و بازدهی
سیستمهای گرمایش خورشیدی به شدت وابسته به عملکرد آنها است
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 -2انواع كلکتورها
کلکتورها را بطور کلی می توان به دوگروه عمده تقسیم نمود :کلکتورهایتخت ،کلکتورهایمتمرکزکننده (سهموی)
 1-9کلکتورهای تخت
چن وهمکاران[ ]4مهمترین بخش هرآبگرمکن ،گردآورنده یا کلکتور است که کار اصلی آن جذب تابش خورشیدی و تبدیل آن به گرما و انتقال آن به سیال عامل
جاری داخل لولهها یا کانالها است .در سیستمهای آبگرمکن خورش یدی معموال از کلکتورهای صفحه تخت استفاده میشود .این نوع گردآورنده سادهترین و
متداولترین وسیله برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به گرمایمفیداست .یک گردآورنده خورشیدی را می توان به عنوان یک نمونه ویژه از مبدلگرمایی در
نظرگرفت .البتهگردآورندههای خورشیدی در مقایسه با سیستمهای مبدل گرمایی دارای تفاوتهایی است .در مبدلهای گرمایی ،گرما معموال از طریق جابجایی یا
هدایت به سیال دیگر منتقل میشود و انتقالگرما از طریق تابش در آنها بسیار ناچیز است درحالیکه در یک گردآورنده خورشیدی ،انتقال حرارت از طریق تابش
نقش اسا سی دارد .میزان تابش انرژی خورشیدی بدون متمرکز کردن آن در بهترین شرایط عملی حدود  1111 w/m2است و با شرایط جوی تغییر میکند .با
طراحی صحیح گردآورنده های تخت معمولی می توان دمای سیال خروجی از آنها را بنا بر نیاز به حدود  111درجهی سانتیگراد باالتر از دمای محیط رساند.
متداولترین کاربرد گردآورنده های تخت عبارتست از گرم کردن آب مصرفی و فضای منازل ،استفاده از آنها در تهویه مطبوع و باالخره تهیه آب گرم یا هوای مورد
نیاز در فرآیندهای صنعتی .گردآورنده های تخت را معموال بطور ثابت نصب می کنند و به همین دلیل مشکالت مربوط به سیستمهای دنبال کننده خورشیدی که
در گردآورندههای متمرکز کننده بکار میروند ،ندارند.
-9-9کلکتور متمرکز کننده ( سهموی)
جاجی و همکاران [ ]2کلکتورهایمتمرکزکننده تابش مستقیم خورشید و بخشی از تابش پراکنده را با کمک طراحیهای هندسی پیشرفته)سهموی و ( ….
متمرکز میکنند .در این نوع کلکتورها از سطوح منعکسکننده جهت افزایش پرتوهای خورشیدی استفاده میشود .متمرکزکردن پرتوهای خورشیدی در کانون،
بمنظور دستیابی به درجهیحرارت باالاست .کلکتورهای متمرکزکننده جهت دستیابی به حرارت باال درکانون میبایستی قادر به ردیابی خورشید در مدت تابش
روزانه شوند .تمرکز در ناحیه کانونی باعث افزایش انرژی دریافت شده در واحد سطح شده ودر متمرکزکنندهها بعلت کاهش سطح جذبکنندهها ،افت حرارتی
کاهش یافته و دمای باالتر و حرارت بیشتری تولید نموده که برای مناطق ابری مناسب نبوده و همچنین نیازی به پوشش شیشهای ندارند .آنها نسبت به
کلکتورهای تخت هزینه بیشتری الزم دارند و راندمان آنها در دماهای پائین از کلکتورهای تخت کمتر بوده ولی در دماهای باال ،دارای راندمان خوبی هستند.
میزان دریافت شدت تابش خورشیدی  81برابر نسبت به کلکتورهای تخت بیشتر بوده و به همین دلیل نیازی به عایق بندی گرمایی ندارند درصورتیکه
درکلکتورهایتخت ،عایق بندی نکته حائز اهمیتی است.
آزمایشات متعددی برای بررسی عملکرد انواع کلکتور و رفلکتورها صورت پذیرفته است .بر اساس گزارشات آکوفو[ ]7استفاده ازرفلکتورهای  CPCموجب کاهش
وزن حرارتی سیستم در مقایسه با  FCPمیشود .آسیف ومونر[ ]8سیستم مشابه دیگری به جز کلکتور یکپارچه مکعبی وبا استفاده از پرههایی جهت افزایش
بازدهی حرارتی استفاده کردند .این سیستم توسط ورقههای استیل با رنگ مشکی دارای  1پره استیل ساخته شده بود که در مقایسه با سیستمهای بدون پره،
بازدهی باالتری داشتند .اما با اینکه افزایش سطح موجب افزایش انتقال حرارت جابه جایی بین تانک و آب می شود با وجود نگهداشتن دمای آب در طول روز
اتالف حرارتی زیادی در طول شب را به دنبال خواهد داشت .برای بدست آوردن دمای بیشتر در مدت طوالنی کومر و روسن [ ]2یک سیستم مکعبی صفحه جاذب
را مورد بررسی قراردادند که سطح تماس زیادی در تماس بانور خورشیدداشت آنها با اصالح صفحات جاذب سطح بیشتری را در تماس با خورشید قراردارند
هرچند که بازدهی کاهش یافت .کوشیک وهمکاران [ ] 11روی هیترهای خورشیدی بسته آب با سطح مقطع مثلثی کارکردند و نتایج نشان داد که افزایش
تشعشعات دریافتی موجب افزایش دمایآب بادبیهای مختلف در زمستان خواهد شد .برای گسترش مزایای کلکتورهای یکپارچه علیالخصوص برای مصارف در
شب کومر و روزن [ ]11سیستم با مخزن بزرگتری را بررسیکردند .که موجب افزایش بازدهی در حدود  %4شد .همچنین مدل  CFDسه بعدی برای صفحات و
عمقهای مختلفی توسط چابان و همکاران [ ]19بررسی شد .طرح ویژهای ازکلکتورهای تجمعی توسط محمد[ ]13بررسی شد .او با استفاده از دیودهای حرارتی
مانع گردش معکوس در شب شد .محمد متوجه شد که دیود حرارتی موجب  %11افز ایش در نگهداری دمای آب در طول شب خواهد شد .تنها زمانی میتوان
عملکرد سیستم هیتر خورشیدی را تاییدکرد که بتواند آب گرم مورد نیاز راحتی در ساعاتی که پرتو خورشید وجود ندارد تأمینکند.
بنابراین برای طراحی آبگرمکنهای خورشیدی دو پارامتر مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
-1دریافت مناسب تشعشعات خورشید
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-9نگهداری حرارتی مناسب

 -3آبگرمکنهای خورشيدی
جاجی و همکاران [ ]2هیترها و یا آبگرمکنهای یکپارچه خورشیدی و یا بسته آب سیستم هایی هستند که به خوبی عایق شده و شامل یک و یا چندین مخزن
تیره رنگ است .دراین سیستمها صفحه جاذب د ر موقعیت جنوب و به سمت خورشیداست که با شیشه و پالستیک ثابت شده است و پرتوهای خورشیدی
می توانند به مخزن وارد شده و موجب گرم شدن آب درون آن شوند .این سیستمها عمدتاً با زاویهای متناسب با ارتفاع جغرافیایی محل نگهداری متمایل میشوند
تا بیشترین بازدهی حرارتی و تشعشعات از خورشید راجذب نمایند .هیترهای بسته اولیه در حدود سال 1821میالدی بوسیله کالرنسکمپ ساخته شدند .هزینه
این سیستم ها بدلیل عدم وجود مخزن آب مجزا بسیار پایین بودو برخالف کلکتورهای رایج تخت /تیوب خالی( خأل) طراحی آنهانیز پیچیده نبود چراکه هیترهای
بسته  ،نیازی به پمپ وفن و ترموستات یا دیگرتجهیزات برقی نداشتند .طرزکار این سیستم براساس چرخش طبیعی بوسیله فشار باال و پایین مخزن بوده است و
مخازن توسط عایق های چوبی نگهداری شده و بوسیله خطوط همراه با شیر به سیستم وصل شدهاند .بنابراین میتوانند براساس نیاز به راحتی پر و یا خالی شوند.
تاریخچه پیشرفت کلکتورهای تجمعی هیترهای آب خورشیدی توسط اسمیت و همکاران[ ]11به همراه جزئیات بررسیشدهاست .در کشورهای توسعه یافته مانند
هند تالشهای زیادی توسط سازمانها مربوطه در رابطه با موضوع گرمکردن آب ،توسط خورشید انجام شده است اما متأسفانه جهت مصارف خانگی هنوز به صورت
قابل قبول توسعه نیافته است .جاجی و همکاران [ ]2حتی گزارشاتجهانی منتشر شده ،میانگین افزایش سالیانه ظرفیت انرژیتجدیدپذیر
(9111-9114میالدی)رانشانمیدهد.افزایشسیستمهایگرمایشآبخورشیدیمتوقفماندهاست.سال 12،9114درصدوهمچنین سال12،9111درصد) .در حالی که
پیشرفت قابل توجهی در سیستمهای کلکتور پرتوهای خورشیدی(94تا77درصد) و ( 12تا79درصد) حاصل شده است.
جاجی و همکاران[ ]2در این مقاله به بررسی انواع مختلف آبگرمکنهایخورشی دی پرداخته شده و نمونه مناسب جهت استفاده در مصارف خانگی معرفی وتوصیه
میشود .همچنین یک مدل آبگرمکن خورشیدی متمرکزکننده سهموی با فاصلهی هوایی به عنوان نمونه دارای بازدهی مناسب مطرح شده و بازدهی آن در مقایسه
با مدل مشابه بدونفاصلهیهوایی بررسی میشود .درصورتیکه هیچ اتالفی صورت نپذیرد ماکزیم دمایآبحاصلشده 29 ،درجهیسانتیگراد خواهد بود .همچنین
مشاهده شد که پارامترهای بازدهی بوسیله این سیستم با سایر سیستم ها قابل مقایسه است وبدلیل طراحی ساده آن دارای مزایای بسیاری مخصوصاً در کشورهای
درحال توسعه خواهد بود .معموال در سیستم های مشابه یک مخزن با جنس استیل گالوانیزه مکعبی با ظرفیت کل  21لیتراستفاده میشود .در این طراحی دمای
آب را حداکثر14درجهیسانتیگراد در ساعت 12:31بعدازظهر و31درجهیسانتیگراددر  4:31صبح روزبعد رساند.

 -1-3انواع سيستم های آبگرمکن خورشيدی
سیستمهای آبگرمکن خورشیدی را به دو دسته سیستمهای دارای پمپ گردش سیال و سیستم کنترل فعال ( )Activeو سیستم های فاقد پمپ گردش سیال و
سیستم کنترل غیر فعال (.)Passive
 -1-1-3سیستم های دارای پمپ (فعال)Active:
حسین وهمکاران [ ]12در این سیستم با استفاده از یک پمپ ،آب را به درون کلکتورها ارسال میکند و با چرخش مداوم آن شروع به گرمکردن آب مخرن
میشود .بدین ترتیب مخزن ذخیره سیستم می تواند در داخل ساختمان قرارگرفته و تنها کلکتور بر روی بام نصب شود .در واقع در این دسته از
آبگرمکنهایخورشیدی که معموالً بصورت غیرمستقیم (ب ا تعداد کلکتور باال و مخزن دو جداره) است ،جهت انجام بهتر عمل سیرکوالسیون از یک پمپ استفاده
میشود .این آبگرمکنها معموالً جهت سیستم های بزرگ به کار میرود و همچنین در سیستمهای خانگی نیز کاربرد دارد .در این مدلها سیستم کمکی برای
جبران در مواقع اضطراری که انرژی خورشیدی از توان الزم برخوردار نیست ،میتواند المنت برقی بوده و یا یک مشعل گازی که برای مناطقی که دارای لولهکشی
گاز شهری است ،سیستمهااین نوع مجهز به سیستمکنترل هوشمند جهت عملکرد بهینه پمپ دستگاه است .این سیستم مجهز به یک کنترلر دما بوده که این
کنترلر در مواقع نیاز به پمپ دستور قطع و وصل می دهد .روش عملکرد کنترلر به این ترتیب است که اختالف دمای بین خروجی کلکتور و خروجی مخزن را
اندازه گرفته و پس از مقایسه با دما تنظیم شده روی این کنترلر فرمان قطع یا وصل شدن عمل سیرکوالسیون در مدار را می دهد.
مهمترین ویژگیهای و مزایای آن به صورت زیر است:
 حذف بار مخزن از روی پشت بام
 طول عمر بیشتر و اتالف دمای کمتر
 کارآیی باال
 قابلیت استفاده از سیستم جبران ساز گازی یا برقی
 -9-1-3سیستم های مستقیم (غیرفعال) Passive:
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پناهی و همکاران [ ]1در سیستمهای مستقیم ،آب آشامیدنی به طور مستقیم داخل کلکتور گردش میکند .زمانی که دمای کلکتور بیشتر از تانک ذخیره است
پمپ باعث گردش آب ،از داخل منبع ذخیره به کلکتور میشود که در شکل( )1نمایش داده شده است.

شکل ( )1شماتیک سیستم مستقیم[]1
سیستمهای مستقیم عموماً برای آب و هواهایی که منجر به یخ زدگی سیستم یا جاهایی که آب سنگین یا اسیدی دارند ،توصیه نمیشوند .برای جاهایی که
حفاظت سیستم در برابر یخ زدگی مهم است نیز این سیستم پیشنهاد نمی شود ،زیرا به دلیل افزایش حجم آب در شرایط یخ زدگی لولهها دچار ترکیدگی
میشود.
درادامه یک نمونه سیستم غیر مستقیم بررسی خواهد شد.

 -2-3سيستمغيرمستقيم
پناهی و همکاران[ ]1درسیستمهای غیرمستقیم درکلکتور از سیال پروپیلنگلیکول برای انتقالحرارت استفاده میکنند .دمای پایین انجماد پروپیلن گلیکول از یخ
زدگی سیستم جلوگیری میکند و امکان استفاده از سیستمهای خورشیدی در جاهایی که مدت زمان بیشتری را در شرایط زیر صفر درجهیسانتیگراد قرار دارند
را فراهم میکند .چرخه سیالی که انرژی خورشیدی را جذب میکند به طور بسته با آبی که در تانک ذخیره وجود دارد تبادل حرارت میکندشکل( .)9بدین
ترتیب ،سیستمها از آب آشامیدنی که مورد مصرف خانگی قرار میگیرند ،جدا میشوند.

شکل( )9سیستم غیر مستقیم[]1
اکثر تولیدکنندگان آبگرمکن خورشیدی پمپدار،که در شکل ( )3نشان داده شده است ،تولید این نوع سیستم را به دلیل امکان استفاده در تمامی شرایط محیطی
وامکان قراردادن سیستم پشتیبان در اولویت قرار دادهاند.
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شکل( )3آبگرمکن خورشیدی غیر مستقیم[]1

 -3-3سيستم های غيرفعال
سیستم های پسیو یا غیر فعال به دو دسته ترموسیفون و کلکتور منبع ذخیره یکپارچه تقسیم میشوند.
 -1-3-3ترموسیفون
پناهی و همکاران[ ]1سیستم ترموسیفون از خاصیت باال رفتن آب در زمانیکه گرم میشود استفاده میکند .در این سیستم شکل( )1یک تانک ذخیره در
ارتفاعی باالتر از کلکتور نصب میشود .هنگامیکه آب حرارت می بیند ،سبکتر میشود و به طور طبیعی به طرف باالترین نقطه داخل منبع ذخیره جریان می
یابد .آب سردتر از پایین منبع از طریق لولهها به طرف پایینترین نقطه کلکتور جریان پیدا میکند و یک گردش طبیعی در سیستم بوجود میآید .به محضی که
دمای داخل کلکتور از دمای داخل تانک ذخیره کمتر شود ،گردش در سیستم متوقف میشود .این امر از انتقال حرارت سیستم به محیط در شب زمانیکه دمای
کلکتور کمتر از منبع ذخیره است ،جلوگیری میکند.

شکل ( )1سیستم ترموسیفون []1

 -9-3-3کلکتور منبع ذخیره یکپارچه
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پناهی و همکاران[ ]1سیستمهای کلکتورمنبع ذخیره یکپارچه سادهترین آبگرمکنهای خورشیدی است .در این سیستمها تانک ذخیره و کلکتور دو قسمت جدا
ازیکدیگرنبوده و یکی هستند شکل ( .)4آب سرد به طور مستقیم به کلکتور متصلبوده و توسط خورشیدگرم میشود.

شکل(  )4آبگرمکنکلکتور –منبع ذخیره یکپارچه[]1
برخالف سیستمهای دیگر ،تا زمانیکه مصرفی وجود نداشته باشد آب گرم داخل کلکتور باقی میماند .سپس به طور مستقیم از کلکتور به منبع ذخیره
بزرگتری(برای باال بردن قابلیت جذب) نسبت به سیستمهای معمولی  ICSمورد مصرف قرار میگیرد .این سیستمهای نیازبه عایق حرارتی داشته،و همین امر نیز
از سیستم در برابر یخزدگی محافظت میکند .از این سیستم برای مواردی که نیاز به آبگرم در طول روز است استفاده میشود ،زیرا اتالف حرارتی آن به دلیل
اینکه مخزن ذخیره سیستم کلکتورمنبع یکپارچه در طول شب یا زمانهایی که بار حرارتی خورشید کافی نیست حرارت زیادی را از دست می دهد.

 -4-3آبگرمکن های بدون فشار
پناهی و همکاران[ ]1آبگرمکنهای خورشیدی بدون فشار فاقد فشارآب شهری هستند زیرا مخازن آنها تحمل فشار آب شهر را ندارند .بنابراین هنگامی که
مصرفکننده شیر آب گرم را باز می کند فشار آب به مراتب کمتر از فشار آب سرد است .این نوع آبگرمکنها به آبگرمکنهای تخت لوله خالء مشهور هستند .از
مزایای آبگرمکن های بدون فشار میتوان به هزینه کم ،قابلیت استفاده در مناطق سردسیر به علت عدم یخزدگی و قیمت پایین اشاره کرد.

 -5-3مقایسه آبگرمکنهای خورشيدی
حسین وهمکاران[ ]12آبگرمکن های خورشیدی به دو دسته کلی ترموسیفونی و پمپدار (اجباری) تقسیم بندی میشوند.آبگرمکنهای ترموسیفونی با استفاده از
سیکل طبیعی و بدون پمپ آب را به درون کلکتورهای خورشیدی به چرخش در میآورند و آن را گرم میکنند .در مقابل آبگرمکنهای پمپدار با استفاده ازیک
پمپ آب رابه درون کلکتورها ارسال و با چرخش مداوم آن ،شروع به گرم کردن آب مخرن میکنند .مخازن آبگرمکنهای ترموسیفونی به صورت بی فشار و تحت
فشار تولید میگردند .آبگرمکن های خورشیدی بی فشار فاقد فشار آب شهری هستند زیرا مخازن آنها تحمل فشار آب شهر را ندارد .بنابراین هنگامیکه

مصرفکننده شیر آب گرم را باز میکند فشار آب به مراتب کمتر از فشار آب سرد است .کلکتورهای خورشیدی نیز معموال به دو صورت صفحه تخت ( Flat
 )Plateیا لوله خأل ( )Vacuum Tubeهستند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند .در ادامه مزایا و معایب این دو نوع آبگرمکنهای خورشیدی
بیان میشود.
مزایای کلکتورهای آبگرمکنهای خورشیدی صفحه تختدارایمخزن پرفشار:
این نوع آبگرمکنها دارای مخزن پرفشار بوده که این موضوع باعث میشود تحمل آب شهر را داشته باشند .مخازن این نوع آبگرمکن ها به طور مستقیم به آب
شهر وصل میشوند وآب گرم پرفشار را برای مصرفکننده تأمین میکند .آبگرمکن خورشیدی پمپدار و ترموسیفونی که از کلکتورهای صفحه تخت در آن
استفاده شده است دارای مخازن بوده و برای مصارف خانگی مانند آپارتمان ها ،ویالها و مصارف عمومی مانند هتلها،کارخانجات و غیره استفاده می شود.
معایب کلکتورهای آبگرمکنهای خورشیدی صفحه تختدارایمخزن:
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-1نیاز به استفاده از ضد یخ در فصل زمستان
-9قیمت اولیه بیشتر
مزایای کلکتورهای آبگرمکنهای خورشیدی صفحه تخت لوله خأل کم فشار
-1قیمت پایینتر
-9نصب سریع و آسان
-3مناسب برای مناطقی که به آب لوله کشی شهری دسترسی ندارند
به علت استفاده از لوله های دو جداره که با تکنولوژی لوله خأل ساخته شده اند نیازی به ریختن ضد یخ در این نوع آبگرمکن نیست و در صورت استفاده از آن در
مناطق سردسیر آب داخل کلکتور یخ نمی زند.
آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی لوله خأل ،دارای مخزن بیفشار است .این مدل در مقایسه با نوع پر فشار آن قیمت بسیار پایینتری دارد.
معایب کلکتورهای آبگرمکنهای خورشیدی صفحه تخت لوله خأل کم فشار
-1فشار آب گرم مصرفی آبگرمکنهای خورشیدی کم فشار نسبت به آبگرمکنهای پرفشار کمتر است.
-9امکان رسوب امالح موجود در آب در آنها بیشتر است.

 -4انواع سيستم های كمکي قابل استفاده در آبگرمکنهای خورشيدی
بر اساس بررسی حسین و همکاران [ ]12همه سیستم های خورشیدی نیاز به سیستم کمکی دارند .این سیستم های کمکی میتوانند به صورت برقی ،گازی و یا
نفتی مورداستفاده قرارگرفته ویا اینکه به صورت پیشگرم به موتورخانه وصل شوند .با توجه به پژوهش و نتایج تجربی برای مجتمعهای مسکونی که دارای
موتورخانه است که میزان مصرفآب گرم زیادی دارند سیستم خورشیدی پمپدار غیر مستقیم با کلکتورهای تخت پیشنهاد می شود و همچنین برای منازل
مسکونی در مناطق دارای سختی آب زیاد و سردسیری با میزان مصرف آب گرم در حدود روزانه  200لیتر سیستم ترموسیفون با کلکتورتخت لوله خأل و
سیستم ترموسیفون با کلکتور صفحه تخت برای مکانهای عمومی مانند پارکها مناسب است .آزمایشات متعددی برای بررسی دمای خروجی از انواع مختلف
آبگرمکن های خورشیدی انجام شده است.
چن و همکاران[ ]4به بررسی بازدهی آبگرمکنهای خورشیدی کلکتور تخت پرداختند .در بهترین شرایط دمای آب خروجی درطی روز  21درجهیسانتیگراد
حاصل شد .از طرف دیگر بررسیهای بعمل آمده توسط لیو و همکاران] [17نشان داد که با استفاده از یک آبگرمکن خورشیدی تحت خأل در شرایط آزمایشگاهی
میتوان به دمای حدود  44درجهیسانتیگراد دست یافت .جاجی و همکاران[ ] 2به بررسی آبگرمکن خورشیدی سهموی پرداختند که در نهایت دمای خروجی
آب در شرایط آزمایشگاهی به  29درجهیسانتی گراد در بهترین شرایط رسید .با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات باال میتوان دریافت که برای رسیدن به باالترین
دمای آب خروجی استفاده از آبگرمکنهایتخت توصیه می شود .اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات آنها به لحاظ استفاده از فاصلهیهوایی در
آبگرمکنهایسهموی ،ماکزیمم اختالفدمایآب با فاصلهیهوایی و بدون آن  92و  11درجهیسانتیگراد است و ماکزیمم دمای حاصله  29درجه سانتیگراد و
میانگین دما در طول روز  14تا  44درجهیسانتیگراد است .همچنین افت دما بعد از غروب خورشید نیز کمتر از 19درجهیسانتیگراد نمیشود .لذا افت دما در
طول شب در این آبگرمکنها کمتر بوده بهطوریکه دمای آب خروجی از آنها با فاصلهیهوایی در شب در بهترین شرایط  19درجهیسانتیگراد است .این درحالی
است که استفاده از هریک از انواع دیگر آبگرمکن خورشیدی به دلیلعدماستفاده از فاصلهی هوایی و همچنین عدم دریافت تشعشعات خورشیددر شب ،افت دما به
علت برودت هوا ،باال بوده بهصورتیکه این نوع آبگرمکنها عملکرد وبازدهی مناسبی ندارد .لذا آبگرمکنهایخورشیدی سهموی با فاصلهیهوایی با توجه به
ماندگاری دمای باال آب خروجی در طول شبانه روز در کلیه شرایط آب و هوایی و همچنین دریافت تشعشعات بیشترخورشید در طول روز و بازدهی بیشتر،
مناسبتر به نظر میرسند.

 -5نتيجهگيری
در این مقاله انواع آبگرمکن های خورشیدی وکلکتورهای خورشیدی بررسی و معرفی شدند و پارامترهای اصلی موُثر شامل حداکثر جذب تشعشعات خورشیدی،
بازدهی ،دمای آب خروجی و حفظ آن در طول شبانه روز بررسی شده است .همچنین کلکتورهایتخت ،تختلولهخأل وکلکتورهایمتمرکزکنندهیسهموی
بافاصلهیهوایی و بدون فاصلهی هوایی مورد بررسی قرارگرفت .با توجه به اینکه آبگرمکن خورشیدی از نوعسهموی با فاصلهیهوایی دارایکارآییبیشتر نسبت به
نوع بدون فاصله آن بوده و دمای آب را در29درجهیسانتیگراد در طول روز نگه می دارد ،لذا به دلیل داشتن این پارامترمهم نسبت به دیگر انواع
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)NCTAE2016( اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی
2931  بهمن ماه12 ،واحد تهران غرب
 لذا استفاده از آبگرمکن. درجهیسانتیگراد نمیشود19 آبگرمکنهای خورشیدی برتری داشته و بعد از غروب خورشید و در هنگامشب نیز افتدمایآب کمتر از
هایخورشیدی سهموی با فاصلهی هوایی با توجه به کارآیی و ماندگاری دمایی باال در طول شبانه روز در کلیه شرایط آب و هوایی مناسبتر از دیگر انواع آن بوده
.و استفاده از آن توصیه میشود
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