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ساخت و آزمايش آبگرمكن خورشيدي لوله گرمايي با  سيال عامل محلول آب و 
  اتانول و بررسي مشخصه هاي آن

  
 پژوهشگاه مواد و انرژي –كارشناسي ارشد رشته مهندسي انرژيهاي نو و تجديد پذير  –احمد جهان بخش   -1

 زاد اسالمي تاكستانعضو هيئت علمي دانشگاه ا –دكتراي انرژيهاي تجديد پذير   -شهاب عليزاده  -2

 عضو هيئت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي –فوق ليسانس مهندسي مكانيك تبديل انرژي –حميدرضا حقگو  -3

jahanbakhsh.ahmad@gmail.com  - 

  چكيده
ام مي گيرد. بهبود كارآيي كلكتورهاي تامين انرژي گرمايي خورشيدي با استفاده از كلكتورهاي خورشيدي انج

خورشيدي و افزايش ميزان انتقال حرارت از اهداف تحقيقات در زمينه كلكتورهاي خورشيدي مي باشد. كلكتورهاي لوله 
گرمايي از جمله كلكتورهايي هستندكه ميزان انتقال حرارت باال و كارآيي خوبي دارند.  در اين پژوهش تاثير سيال محلول آب 

% حجمي به عنوان سيال عامل در لوله گرمايي ها استفاده ميشود. در اين كلكتور از هيچ پمپ و 50انول با نسبت انحالل و ات
  دستگاه كنترلي ديگر براي افزايش راندمان بهره گيري نشده بود.

اي مختلف آب و در ابتدا يك سيستم لوله گرمايي كه با المنت برقي گرما به آن داده ميشد ساخته و بوسيله محلوله
% 75% و نيز محلول ( 50اتانول به طور عملي آزمايش شد و از نتابج آزمايش آن مشخص شد كه محلول آب و اتانول به نسبت 

  % اتانول ) داراي ضريب انتقال حرارت بيشتري از آب خالص و نيز از اتانول خالص دارد.25آب و 
رمكن بدست آمد . راندمان در محدوده هاي زماني يك ساعته ميزان گرماي ذخيره شده در طول روز و راندمان آبگ

محاسبه ميشد كه طي آن حداكثر راندمان در زمان ظهر بدست آمد. همچنين در اين گزارش تاثير خال لوله شيشه اي بر 
% براي زمان 52% و 50راندمان بررسي گرديد ، در حالتي كه لوله شيشه اي بدون خال و داراي خال بود به ترتيب راندمان هاي 

  ظهر بدست آمد.
% آب و اتانول كه درون يك لوله شيشه اي قرار داشت يك 50سپس بوسيله پنج عدد ترموسيفون با سيال محلول 

  درجه سانتيگراد بدست آمد. 50% و حداكثر دماي 52كلكتور ساخته و آزمايش شد. راندمان 
  بود.  C 50°حداكثر دمايي كه در مخزن بدست آمد توزيع دما روي قسمتهاي مختلف كلكتور اندازه گيري شد و 

  
  گرمايي، آبگرمكن خورشيدي، خأل، سيال عامل، انرژي خورشيد  لوله كلمات كليدي:
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  مقدمه 
: همانطور كه در شكل زير مشخص است يك لوله گرمايي گرما را از طريق تبخير سيال  كليات عملكرد لوله گرمايي

دهد. براي ساختن آن ابتدا يك لوله را از هوا تخليه كرده وسپس  و تنظيم آن انتقال مي و سپس انتقال آن به قسمتي ديگر
  ]1[بندند. كنند و سپس هر دو سر لوله را مي مقداري مايع را درون آن تزريق مي

  
  ايي: طرز كار لوله گرم 1شكل 

شود  چون سيال داخل لوله هميشه در حالت اشباع است به محض اينكه گرما به قسمت تبخير كننده لوله وارد مي
شود، افزايش فشار بخار باعث  شود. و به محض تبخير شدن ، باعث باال رفتن فشار بخار داخل لوله مي مقداري از مايع تبخير مي

شود،  و نيز باال رفتن فشار  زيرا افزايش فشار خود باعث باال رفتن دماي بخار ميشود در قسمت چگالنده تقطير شروع شود ( مي
شود كه دماي ديواره چگالنده باعث  تقطير بخار شود.) و به اين صورت انتقال  برد و باعث مي دماي نقطه شبنم را نيز باال مي

  شود.  گرما سريعاً شروع مي
شود زيرا بايد سيال  ثانيه) شروع مي 50تا  40هاي گرمايي ما حدود  لوله البته انتقال كامل گرما با كمي تأخير (در

  داخل لوله به حركت درآيد. 
  
  

هاي گرمايي بعد از اينكه سيال تبخير شده به چگالنده رسيد و تقطير شد باز بايد به قسمت تبخير كننده  در  لوله
به قسمت تبخير كننده كافيست كه آن را شيب دار قرار دهيم تا برگردد تا اين عمل دوباره انجام شود، براي برگرداندن مايع 

 ترموسيفونتر از چگالنده). اين چنين لوله گرمايي را  بوسيله نيروي جاذبه به قسمت تبخير كننده بازگردد (تبخير كننده پايين
  ]2[نامند. نيز مي

اما نوع ديگر اين است كه براي برگرداندن مايع به تبخير كننده از نيروي موئينگي مايع استفاده كنيم براي اين كار نيز 
تر از چگالنده قرار دهيم و  كافيست كه ديواره لوله را فتيله قرار دهيم، در اين حالت نيازي نيست كه تبخير كننده را پايين

  و گرما را از باال به پايين منتقل كنيم. توانيم بر عكس قرار دهيم حتي مي

در لوله گرمايي هايي كه در كلكتور استفاده ميشود بايد نسبت بهينه 
c

e

L

L
 .]3[در نظر گرفته شود 25/8برابر  

  ]4[ميزان انرژي تابش خوشيد روي سطح شيب دار
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از آنجاييكه كلكتورها با زاويه اي برابر با طول جغرافياي محل نصب ميشوند بايد با ميزان تابش بر روي سطوح شيب 
  دار آشنا باشيم. تابش واقعي محل به طور ساعتي توسط يك پيرانومتر موجود در پژوهشگاه گزارش ميشود. 

  
  موقعيت قرار گيري خورشيد و كلكتور-2شكل 

cos
cos

Bt Bt
B

B B

H G i
R

H G z
  

  
HB  تابش مستقيم روي سطح افقي  

HBn   تابش مستقيم در جهت عمود تابش  
  HBt تابش مستقيم روي سطح شيب دار  

z   زاويهZenith (زاويه تابش نسبت به خط عمود)  
i   زاويه تابش نسبت به نرمال صفحه  

آيد، كه در آن تابش پراكنده  ول زير بدست مياما ميزان كل تابش مستقيم و پراكنده اي كه به كلكتور ميرسد از طريق فرم
  ρg ([5]=2/0(ناشي از انعكاس زمين نيز در نظر گرفته شده است 

 1 cos 1 cos
2 2t B B d B d g

s s
H H R H H H           

   
  

S شيب كلكتور  
Hd  وHB تابش پراكنده و مستقيم روي كلكتور  

  آناليز گرمايي كلكتور
ت با درصد گرماي رسيده به آب كلكتور از گرماي رسيده به راندمان كلكتور برابر اس

  سطح كلكتور.
 
 

Qu گرماي رسيده به آب مخزن  
Ac باشد سطح كلكتور مي  

  آزمايش روي انواع محلولهاي سيال عامل لوله گرمايي

tc

u
c HA

Q
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اد مشابه وجود دستگاه نشان داده شده در تصوير فوق سيستمي را نشان ميدهد كه در آن پنج عدد لوله گرمايي با ابع

% 25% اتانول ؛ 50% آب و 50% اتانول ؛ 25% آب و 75دارد كه سيال عامل درون آنها متفاوت است ؛ سيالهاي (آب خالص ؛ 
  % اتانول ؛ اتانول خالص )75آب و 

كه در آن لوله گرمايي  ]6[و همكارانش در كشور چين انجام شده بود Guoقبال نيز كار تقريبا مشابهي توسط آقاي 
  هايي با سيال هاي آب خالص و محلول اتانول را بررسي كرده بود.

:]7[آزمايش براي بدست آوردن ضريب انتقال حرارت كلي لوله گرمايي ها بود توسط رابطه 
  T

q
h


  

  اين صورت بدست آمد: نتيجه به

  
  

  : نمودارتغييرات ضريب انتقال حرارت كلي با شار گرمايي براي سيال هاي مختلف (تجربي) 3شكل 

h 

  

Q (W) 
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تقريباً با محلول  w50% در شار گرمايي كمتر از 50همانطور كه در نمودارها مشخص است، ضريب انتقال حرارت سيال محلول 
% 75:% بهتر از محلول 50ضريب انتقال حرارت محلول  w50شار گرمايي باالتر از  % آب) برابر است و در25% اتانول و 75(

  شود. مي
% ساخته شد و نتايج آزمايش آن 50با توجه به نتايج فوق يك كلكتور لوله گرمايي با سيال عامل محلول آب و اتانول با نسبت 

  به ترتيب زير بدست آمد.

  
  : ترموكوپل ها و موقعيت آنها 4شكل 

ر سنج هايي در روي لوله هاي شيشه اي نصب شد كه ميزان خال را در لوله شيشه اي نشان ميداد . در ابتدا كلكتور در فشا
  حالتي كه درون لوله هاي شيشه اي خال نبود آزمايش شد و راندمان آن در طول روز به اين صورت بدست آمد.

  
  

  ره چگالنده با زمان روز (بدون خال)نمودار تغييرات تابش, دماي مخزن و دماي ديوا : 5شكل 
  

800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

 
Insolation
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  :  نمودار تغييرات تابش و راندمان با زمان روز (بدون خال)6شكل 

  
  : تغييرات دماي مخزن و ديواره چگالنده با زمان روز (با خال) 7شكل

  
  :  تغييرات راندمان با زمان روز (با خال)8شكل 
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  بررسي توزيع دما در طول لوله گرمايي
  اول (بدون خال) دماي نقاط مختلف لوله گرمايي نيز اندازه گرفته شد كه به صورت زير در نمودار آورديم.  در روز

  Cدرجه  81حداكثر دما 

  
  

نمودار دماي نقاط  :  9شكل 
مختلف لوله  گرمايي (بدون خال)
 
  

   اين كار براي روز دوم (با خال) نيز انجام شد.

  
  

يرات نمودار تغي : 10شكل 
  دماي نقاط مختلف لوله گرمايي (با خال)

اين نمودار ها نشان ميدهد كه در حالت با خال دماي قسمت تبخير كننده نسبت به حالت بدون خال بيشتر است . و نيز با 
  .]8[بررسي در منابع ، اين شرايط نشان از كار صحيح لوله گرمايي ما دارد 

  نتايج
  الف:  براي حالت بدون خال 

 % , نسبتا راندمان خوبي ميباشد (در سيستم هاي غير فعال)50حداكثر راندمان سيستم در حدود  -1

T ˚c T ˚c

T ˚c T ˚c

Position on the heat pipe  Position on the heat pipe

Position on the heat pipe  Position on the heat pipe
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 % بدست آمد .45,7راندمان كلي سيستم در طول روز نيز برابر  -2
  ب:  براي حالت با خال

 % ميباشد.47% , و راندمان كلي سيستم در طول روز برابر 52كثر راندمان سيستم در حدود حدا -1
  راندمان سيستم (بر خالف سيستمهاي فعال) به دبي مصرف آب بستگي ندارد.ج: 
  خال لوله شيشه اي تاثير خيلي مشهودي به همراه نداشت. د:  

  حرارت بيشتري داشت .  لوله گرمايي با محلول آب و اتانول، ضريب انتقال   ه:
% 75% آب, 25% اتانول) و محلول (50% آب, 50و:  از بين محلولهاي آب و اتانول به عنوان سيال عامل , محلول (

  اتانول) , باالترين ضريب انتقال حرارت را داشتند. حتي باالتر از اتانول خالص
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  فهرست عالئم و نشانه ها
Le         تبخير كننده  طول قسمتm 

Lc       طول قسمت چگالندهm 

HB      تابش مستقيمMj/m2 

HBn     تابش مستقيم در جهت عمود بر تابشMj/m2 

HBt     ار تابش مستقيم روي سطح شيب دMj/m2 

Z         زاويه تابش نسبت به خط عمودDeg 

i          زاويه تابش نسبت به نرمال صفحهDeg 

S         زاويه شيب كلكتورDeg 

Hd       تابش پراكندهMj/m2  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                        1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا
 

Ht        تابش روي سطح شيب دارMj/m2 

Qu       ميزان گرماي مفيد دريافتيMj 

ƞ        راندمان 

h        قال حرارت ضريب انتW/°C m2 
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