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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -2استادیار بخش مکانیک مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان
 -3استادیار بخش مکانیک مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان
 -4دانشیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان
(تاریخ دریافت -1331/7/5 :تاریخ بازنگری -1331 /3 /1 :تاریخ تصویب)1331 /3 /23 :

چکيده
در این تحقیق یک طرح نوین برای شیرین سازی آبشور ،با انرژی خورشید پیشنهاد گردید .در آبشیرینکن موردنظر ،از
روش رطوبتزنی – رطوبتزدایی برای تبدیل آبشور به قابل شرب استفاده شد .آبشیرینکن ساختهشده شامل تبخیر-
کنندهی فتوولتائیک-گرمائی ،چگالنده ،مخزنهای آبشور و شیرین ،دمندهی هوا و پمپ آب بود .ارزیابی سامانه
پیشنهادی در سه سطح سرعت هوا ( 1/5 ،1و  2متر بر ثانیه) و سه سطح دبی آب شور عبوری از روی صفحه جاذب
فتوولتائیک ( 183 ،34و  283کیلوگرم بر ساعت بر متر مربع سطح جمع کننده) انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که
باالترین بازده تبخیرکننده حدود  88درصد و بیشینه تبخیر روزانه حدود  7/4کیلوگرم بود که در دبی جریان آب 183
کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع و سرعت هوای خروجی  2متر بر ثانیه مشاهده گردید .باالترین کارایی چگالنده حدود 11
درصد و بیشینه آب شیرین تولیدشده حدود  4/8کیلوگرم در هرروز بود که در دبی آب عبوری  183کیلو گرم بر ساعت
بر متر مربع و سرعت هوای خروجی  1متر بر ثانیه ،به دست آمد .با وجود آنکه دمای کاری پنل فتوولتائیک مرسوم،
بهطور قابلمالحظهای باالتر (بهطور متوسط  18درجه سلسیوس) از حالتهای مختلف جمعکنندهی فتوولتائیک-گرمائی
بود ،بازده الکتریکی آن ،به دلیل دریافت تابش بیشتر خورشید ،بیشتر شد.
واژههای کليدی :آب شیرین ،بازده الکتریکی ،تبخیرکننده ،چگالنده

مقدمه

*

تقاضا برای تولید پایدار آب شیرین بهسرعت در حال افزایش است
و نمکزدایی بهترین روش برای تأمین آن میباشد .بهطوریکه
در سال  ،2815حدود  488میلیون نفر از آبهای نمکزدایی
شده استفاده کردهاند و پیشبینی میشود که تا سال 2825
بیش از  14درصد از جمعیت جهان مجبور به استفاده از تصفیه
آب دریایی گردند ( .)Cohen-Tanugi & Grossman, 2012در
سال  2818میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ،صنعت و
خانگی  4588میلیارد متر مکعب بوده است و اما پیش بینی
میشود تا سال  2838این مقدار آب فقط می تواند نیاز بخش
کشاورزی را فراهم کند و بشر با کمبود  2488میلیارد مترمکعب
آب در بخش خانگی و صنعت روبه رو خواهد شد
( . (Chandrashekara & Yadav, 2017بهترین راه برای تأمین
* نویسنده مسئول:

h.mortezapour@uk.ac.ir

آب شیرین موردنیاز جمعیت رو به رشد ،از طریق تصفیهی
آبشور اقیانوس ،دریا ،رودخانهها یا دریاچهها است .بسیاری از
تجهیزات آبشیرینکنهای موجود ،گران و انرژی برند.
1
بهطورمعمول ،آب شیرینکنهای موجود بر اسمز معکوس
( ،)ROتقطیر در خأل یا ترکیبی از این دو متکی هستند .اسمز
معکوس ،بیشترین کارایی را برای نمکزدایی در مقیاس بزرگ
(حدود  1/8کیلووات ساعت بر مترمکعب) دارد ( Cohen-Tanugi
 .)& Grossman, 2012در سالهای اخیر ،تالشهای زیادی در
راستای ارائه طرحهای جدید از سامانههای آبشیرینکن ،در
راستای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری آنها انجامشده است
(.)Chandrashekara & Yadav, 2017
تقاضای جهانی انرژی در حال افزایش است و انتظار میرود که
مصرف انرژی در جهان ،بین سالهای  2818تا  2838بیش از
 33درصد افزایش یابد ( .)Hasanuzzaman et al., 2012برای
1 . Reverse Osmosis
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میشود و سپس از طریق غشای آروماتیک متخلخل 7جریان
مییابد .فشار باال یا پتانسیل الکتریکی بر روی بخارآب تولید
آب شیرین از آبشور را فراهم میسازد ( Sharon & Reddy,
 .)2015این سامانه مصرف انرژی باالیی دارد (.)Ali et al., 2011
در آبشیرینکن رطوبتزنی-رطوبتزدایی خورشیدی هوا
بهعنوان سیال عامل و بر اساس اصل نفوذ جرم توسط همرفت
طبیعی و یا اجباری (با استفاده از دمنده) بین واحد تبخیرکننده
و چگالنده گردش پیدا میکند ) .(Narayan et al., 2010اصل
عملیات بر اساس تبخیر آب و تقطیر بخار از هوا مرطوب است
) .(Al-Karaghouli & Kazmerski, 2013آبشیرینکن
خورشیدی رطوبتزنی -رطوبتزدایی بهطور معمول از
3
آبگرمکن خورشیدی ، (SWH) 8مخزن ذخیره آب گرم
) ، (HWSTرطوبت ساز( 18اتاق تبخیری) ) (Hو دستگاههای
رطوبتگیر( 11چگالنده) ) (DHتشکیل میشود .میتوان از
گرمکن خورشیدی هوا (SAH) 12قبل از ورود به رطوبت ساز،
استفاده کرد ( .)Shalaby et al., 2017در پژوهشی یک دستگاه
ترکیبی آبگرمکن-آبشیرینکن خورشیدی بر پایه فرآیند
رطوبت زنی-رطوبت زدایی مورد ارزیابی قرار گرفت .در این
تحقیق گزارش شد که دستگاه قادر به تولید  28لیتر آب شیرین
و بیش از  388لیتر آب گرم در دمای  58تا  55درجه سلسیوس
در روز (معادل نیاز معمول یک خانوار  4نفره) بود ( Zamen,
 .)2015اثر دمای هوا بر بهرهوری آبشیرینکن رطوبتزنی-
رطوبتزدایی خورشیدی ناچیز است .بنابراین ،استفاده از
گرمکن خورشیدی هوا در این نوع آبشیرینکن توصیه نمیشود
( .)Kabeel et al., 2014ازآنجاکه عملکرد آبشیرینکنهای نوع
رطوبت زنی-رطوبت زدایی تا حدود زیادی تحت تأثیر دمای آب
ورودی است ،میتوان از گرمای پنلهای فتوولتائیک (سامانههای
فتوولتائیک-گرمائی) برای گرم کردن آب ورودی به این نوع
آبشیرینکنها استفاده کرد ( .)Giwa et al., 2016بررسیهای
انجام شده حاکی از آن است که سامانههای فتوولتائیک-گرمائی
در مقایسه با انواع فتوولتائیک تکی (مرسوم) دارای توجیه

ساخت یک سامانه تولید انرژی با آلودگی کم ،استفاده از
نیروگاههایی با سوخت فسیلی ،شامل :زغالسنگ ،نفت و گاز
طبیعی ،باید محدود شوند و انرژیهای تجدید پذیر که از منابع
طبیعی و ذاتی موجود با هزینهی پایین و کمترین تأثیر بر
محیطزیست به دست میآیند ،برای تولید برق و گرمای پاک
اجرا گردند .از طرفی ،در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید
پذیر ،تابش مستقیم خورشید ،بهخصوص در مناطق گرمسیری،
دارای پتانسیل بسیار باالیی است ( .)Thole, 2013فرآیند
شیرین کردن آب خورشیدی بهطورمعمول به دودستهی عمده،
سامانههای غیرمستقیم شامل آبشیرینکن رطوبتزنی -
رطوبتزدایی خورشیدی ،)HDHSDS( 1تقطیر غشایی،)MD( 2
آبشار خورشیدی ،تقطیر ناگهانی چندمرحلهای ،)MSF( 3تقطیر
چندمرحلهای ،)MED( 4تراکم بخار )VC( 5و روش مستقیم به
دودسته فعال و غیرفعال طبقهبندی میشوند ( Shatat et al.,
 .)2013درروش مستقیم ،آب مقطر بهطور مستقیم در جمع-
کنندههای خورشیدی تولید و تبخیر و اتاقهای تراکم یکپارچه
میشوند که خورشیدی تقطیر مستقیم نامیده 1میشود
( .)Qiblawey & Banat, 2008روش غیرمستقیم نمکزدایی
خورشیدی ،شامل دو بخش جمع کنندهی خورشیدی و واحد
نمکزدایی هست .انواع مختلفی از جمعکنندههای خورشیدی
مانند صفحه -صاف ،لولههای خأل ،لولههای حرارتی و غیره می-
تواند همراه با فرایندهای شیرینکننده حرارتی مانند تقطیر
غشایی ،تقطیر ناگهانی چندمرحلهای ،تراکم بخار ،تبخیر
چندمرحلهای مورداستفاده قرار گیرد ( .)Shatat et al., 2013در
تحقیقی بیان گردید که بااتصال مجموعهی تقطیر ناگهانی
چندمرحلهای و تبخیر چندمرحلهای به متمرکز کنندههای
خورشیدی ،میتوان هزینههای مصرف سوخت فسیلی را کاهش
داد و طرح ارائهشده برای تأمین آب شیرین موردنیاز در سطح
جامعه کوچک مناسب بود)(Chandrashekara & Yadav, 2017
 .نتایج تحقیقی نشان میدهد که با استفاده از حرارت اتالفی
آب برگشتی سامانه خنککننده در نیروگاههای مجاور دریا ،می-
توان بهمیزان  13درصد هزینهی تمام شدهی هر متر مکعب آب
شیرین تولیدی توسط آبشیرینکن تقطیر ناگهانی چند مرحله-
ای را کاهش داد ( .)Akbari et al., 2016در فرایند تقطیر
غشایی ،آب ورودی بهوسیلهی جمع کنندههای خورشیدی گرم

نشان میدهد که آبگرمکن خورشیدی فتوولتائیک-گرمائی ،به
طور متوسط توانائی تولید روزانه  2/3کیلووات ساعت انرژی
حرارتی به ازای هر مترمربع از سطح جمعکننده را در شهر

1 . Humidification - Dehumidification solar desalination systems
2 . Membrane Distillation
3 . Multi-Stage Flash
4 . Multi-Effect Distillation
5 . Vapor Compression
6 . Solar still

7 . porous hydrophobic membrane
8 . Solar water heater
9 . Hot water storage tank
10 . Humidifier
11 . Dehumidifier
12 . Solar air heater

اقتصادی باالتری میباشند ( .)Tyagi et al., 2012نتایج تحقیقی
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کرمان دارد ( )Mohammadi Sarduei et al., 2017.باالترین
انتقال حرارت از سطح پنل فتوولتائیک به سیال خنککننده
زمانی اتفاق میافت که سیال در تماس کامل با سطح آن باشد.
از این رو میتوان گفت سامانههای فتوولتائیک-گرمائی با جریان
رو گذر ،بازده حرارتی باالتری نسبت به جریان زیر گذر دارند
( .)van Helden et al., 2004نتایج ارائه شده در خصوص بررسی و
مقایسه عملکرد انواع مختلف جمعکنندههای فتوولتائیک-گرمائی نشان
میدهد که نوع با جریان آب روگذر ،به لحاظ خنک کاری پنل
فتوولتائیک و افزایش بازده الکتریکی آن ،دارای عملکرد مناسبتری
نسبت به سایر انواع است .اما ،به دلیل تبخیر آب از سطح جمعکننده و
اتالف بخش زیادی از بار حرارتی به وسیلهی بخار ،این جمعکننده در
آبگرمکنهای فتوولتائیک-گرمائی کاربرد چندانی نداشته است
( .)Zondagh et al., 2003در تحقیق حاضر ،به منظور استفاده از
مزیتهای جمعکنندههای فتوولتائیک گرمائی با جریان آب
روگذر در تبخیر آب ،یک سامانهی آبشیرینکن خورشیدی نوع
رطوبتزنی-رطوبتزدایی جدید با جریان هوای اجباری مدنظر
قرار گرفت .مطالعات انجامشده حاکی از آن است که گزارشهای
چندانی در خصوص استفاده از جریان روگذر پنل فتوولتائیک در
آبشیرینکنها ،در ادبیات پیشین وجود ندارد؛ بنابراین ،هدف
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اصلی این پژوهش ،بررسی اثر تغییر سرعت هوا و دبی آبشور
عبوری از داخل سامانه بر عملکرد اجزای مختلف آبشیرینکن
پیشنهادی بود.

مواد و روشها
مشخصات سامانه آبشيرينکن خورشيدی

طرحوارهای از آبشیرینکن خورشیدی موردنظر تحقیق حاضر،
در شکل  1آورده شده است .این سامانه شامل شاسی ،چگالنده،
تبخیرکننده ،دمندهی هوا و پمپ آب میباشد .هوای محیط به-
وسیلهی دمنده ،از داخل تبخیرکننده که یک جمعکنندهی
فتوولتائیک-گرمائی است عبور داده میشود .در این واحد،
جریان آب بهصورت آبشاری از روی صفحهی جاذب نور
فتوولتائیک میگذرد و با جذب گرمای آن تبخیر میگردد .بخار
تشکیلشده ،در ادامه ،بهوسیلهی جریان هوا به داخل چگالنده
هدایت و در آنجا با کاهش دمای آن ،تقطیر میشود .مشخصات
اجزای مختلف آبشیرینکن پیشنهادی در ذیل آورده شده
است.

شکل  .3طرحوارهای از سامانه آبشيرينکن خورشيدی رطوبتزنی-رطوبتزدايی مجهز به صفحه جاذب فتولتائيک-گرمائی

تبخیرکننده مورداستفاده در تحقیق ،یک جمعکنندهی
خورشیدی فتوولتائیک-گرمائی با دو جریان مخالف هوا و آب
بود (شکل -2ج) .در ورودی این بخش یک دمنده گریز از مرکز
با جریان مستقیم نصب گردید .توان موردنیاز دمنده از یک
باتری  12ولت که بهوسیلهی صفحه فتوولتائیک بهکاررفته در
جمعکنندهی فتوولتائیک-گرمائی شارژ میشد ،تأمین شد .با
توجه به ظرفیت تولید آب شیرین مورد نظر ،براساس متوسط
تابش خورشید در طول روز ،گرمای نهان آب و متوسط بازده
حرارتی جمعکنندههای فتوولتائیک-گرمائی با جریان روگذر،

سطح مورد نیاز پنل فتوولتائیک محاسبه گردید .در ادامه ،و با
توجه به محاسبات انجام شده ،یک پنل فتوولتائیک مدل -188
 ،ES-11-12ساخت شرکت  Eversunبا مشخصات جدول ،1
انتخاب شد .از یک صفحهی پلی کربنات شفاف به ضخامت 18
میلیمتر ،بهعنوان پوشش جمعکنندهی خورشیدی استفاده
گردید .دیوارههای کانال جمعکننده ،از ورقهای  PVCبا ابعاد
 1/1×188×28سانتیمتر ،تشکیل شد .در باالی پنل فتوولتائیک،
لولهی توزیع نصب گردید که وظیفهی آن تغذیهی آب بهصورت
یکنواخت بر روی سطح پنل بود .آب بهوسیلهی یک پمپ جریان
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بهصورت آبشاری ،در اثر نیروی ثقل ،از روی پنل عبور میکرد و
بهوسیلهی لولهی خروجی مخزن جمعآوری آبشور که در بخش
پائین کانال جمعکننده نصب شد ،به بیرون منتقل میگردید.

مستقیم  15وات (مدل  JI500شرکت روبوایکیو در ایران) با
ولتاژ کاری  12ولت ،که توسط باتری موجود در سامانه تغذیه
میگردید ،با فشار ،به لولهی توزیع منتقل میشد و در ادامه،

جدول  .3مشخصات فنی پنل فتوولتائيک مدل ES-33-32-320
توان

ابعاد ()mm

بیشینه ()W
188

1588×888×45

ولتاژ مدار-باز
()V

جریان اتصال-
کوتاه ()A

43/2

5/88

چگالنده مورداستفاده در تحقیق ،در شکل -2د نشان
دادهشده است .این بخش شامل مخزن آب ورودی ،مخزن آب
شیرین ،لولهی مارپیچ مبدل حرارت و لولهی خروجی جریان هوا
بود .لولهی مارپیچ استفادهشده دارای قطر  88میلیمتر و طول
مفید  1388میلیمتر بود که بهصورت قائم در داخل مخزن آب
ورودی نصب گردید .ابتدای آن به خروجی تبخیرکننده و انتهای
آن به مخزن آب شیرین متصل شد .جریان هوای حملکنندهی
بخارآب ،پس از عبور از تبخیرکننده ،وارد لولهی مارپیچ مبدل
حرارت میگردید و در آنجا با تبادل گرما با آب تازه و خنک
ورودی ،دمای آن کاهش مییافت .درنتیجهی این فرایند ،بخشی
از بخارآب موجود در جریان هوا ،چگالیده و بهصورت قطرههای
آب بر روی سطح لولهی مبدل حرارت ،در اثر نیروی جاذبه ،به
سمت پائین جاری میشد .برای کاهش انتقال حرارت مخزن به
محیط ،جدارهی بیرونی آن با پشمشیشه به ضخامت  5سانتی-
متر ،بهطور کامل پوشانده شد .بهمنظور ثابت نگهداشتن سطح

ولتاژ در نقطه

توان بیشینه ()A

توان بیشینه ()V

5/81

35/1

سامانه ()V
1888

آب در مخزن ،یک شناور در ورودی جریان به آن نصب گردید.
در این بخش ،آب داخل مخزن ،قبل از ورود به لولهی توزیع در
واحد تبخیرکننده ،با دریافت حرارت از لولهی مارپیچ تا حدودی
گرم میشد .مخزن آب شیرین در پایین مخزن آب ورودی ،با
یک جداره ،قرار داشت و در زیر آنیک شیر و لولهی تخلیه آب
شیرین تعبیه شد .بهمنظور هدایت جریان هوا به خارج از سامانه،
یک لوله با قطر  17میلیمتر و طول  ،1288بر روی مخزن آب
شیرین نصب گردید.
روش انجام آزمايش

ارزیابی تجربی سامانهی آبشیرینکن رطوبتزنی-رطوبتزدایی
خورشیدی طراحیشده در آزمایشگاه انرژی خورشیدی بخش
مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در
اردیبهشت و خردادماه سال  31انجام شد.

ب

الف

ج

جریان در نقطه

بیشینه ولتاژ

د

ه

شکل  .2الف و ب) نمای کلی از دستگاه ،ج) تبخيرکننده ،د) چگالنده و ه) نمای روبهرو از آبشيرينکن خورشيدی فتوولتائيک-گرمائی و مرسوم
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فاکتورهای آزمایش شامل دبی آب عبوری از روی سطح
جمعکننده در سه سطح ( 183 ،34و  283کیلو گرم بر ساعت
بر متر مربع سطح جمع کننده) و سرعت هوای عبوری در سه
سطح ( 1/5 ،1و  2متر بر ثانیه) بودند .در هر آزمایش ،شدت
تابش خورشید بر روی سطح جمعکننده ،دمای سطح پنل
فتوولتائیک-گرمائی و مرسوم در سهنقطه ،دما و رطوبت نسبی
هوای محیط و خروجی از چگالنده و تبخیرکننده ،دمای مخزن
آب ورودی ،ولتاژ بیشینه ،ولتاژ مدارباز ،جریان بیشینه و جریان
اتصال کوتاه اندازهگیری شدند .پارامترهای مورد ارزیابی شامل
بازده تبخیرکننده ،کارایی چگالنده ،بازده الکتریکی پنل
فتوولتائیک ،تبخیر روزانه تبخیرکننده ،مقدار چگالش روزانه در
چگالنده بودند که در ادامه نحوه محاسبه هر یک از آنها آورده
شده است.
برای محاسبه بازده تبخیرکننده از رابطهی  1استفاده
گردید ) .(Duffie & Beckman, 2013

(رابطهی )1
Qc
 ev 
 100
Ac  I t


که در آن   evبازده تبخیرکننده ( Qc ،)%نرخ گرمای مفید
جمع کننده ) I t ،(Wتابش خورشید ( )W.m-1و  Acسطح جمع-
کننده ( )m2است .نرخ گرمای مفید جمعکننده ،از رابطهی 2
تعیین شد (.)Bahadori et al., 2016
.
.
(رابطهی )2
Q  mv L
f

c

.

که در آن  m vنرخ تبخیر آب در جمعکننده ( )kg.s-1و L f

گرمای نهان تبخیر آب ( )J.kg-1است .نرخ تبخیر بر اساس
اختالف رطوبت مطلق هوای ورودی و خروجی از جمعکننده ،با
استفاده از رابطهی  3به دست آمد( .( Bahadori et al., 2016

(رابطهی )3
mv  Eo  Ei aVa At
که در آن   Eoو   Eiبه ترتیب رطوبت مطلق جریان هوای
خروجی و ورودی تبخیرکننده (کیلوگرم بخارآب بر کیلوگرم
هوای خشک)  a ،چگالی هوای خشک عبوری ( V a ،)kg.m-3و
 Atبه ترتیب سرعت عبور هوا ( )m.s-1و مساحت دهانه لولهی
خروجی سامانه ( )m2هستند.
کارایی چگالنده با استفاده از رابطهی  4تعیین گردید
). (Bahadori et al., 2016
Eo  Co
(رابطهی )4
 co 
 100
Eo  a

244

که در آن   coکارایی چگالنده (  Co ،)%و   aبه ترتیب
رطوبت مطلق هوای خروجی چگالنده و محیط (کیلوگرم
بخارآب بر کیلوگرم هوای خشک) هستند.
برای محاسبهی بازده الکتریکی جمعکنندهی فتوولتائیک-
گرمائی ،از رابطهی  5استفاده شد ( & Goetzberger
.)Hoffmann, 2005
Pm
(رابطهی )5
 el 
 100
Ac  I t
که در آن   elبازده الکتریکی ( )%و  ، Pmتوان تولیدی پنل
فتوولتائیک میباشند .توان تولیدی پنل فتوولتائیک از رابطهی 1
محاسبه شد (.)Skoplaki & Palyvos, 2009
(رابطهی )1
Pm  Vm  I m  FF VOc  I Sc
که در آن  V mبیشینه اختالفپتانسیل الکتریکی (I m ،)V

بیشینه شدتجریان الکتریکی (FF  ،)A

فیل فاکتورVOc ،

ولتاژ مدارباز I Sc ،جریان اتصال کوتاه میباشند.
برای اندازهگیری دما در نقاط مختلف از حسگرهای دمای
مدل  SMT 160متصل به یک ترانسمیتر مدلTM 1323-
(ساخت شرکت مهندسی تیکا در ایران) استفاده گردید .یک
سوالریمتر (مدل  TES 1333ساخت شرکت  TESتایوان) ،برای
اندازهگیری شدت تابش خورشید ،در کنار جمعکننده
فتوولتائیک-گرمائی نصب شد .بهمنظور تعیین رطوبت نسبی از
رطوبتسنجهای مدل  SUN25Hشرکت مهندسی سانوارد
ساخت ایران ،استفاده گردید .از یک سرعتسنج هوایی پرهای
(مدل  ،BE816Aشرکت  ،BESTONEساخت هنگکنگ) برای
اندازهگیری سرعت هوای خروجی از لولهی تخلیهی هوا استفاده
شد .اختالفپتانسیل ،شدتجریان و توان الکتریکی پنل
فتوولتائیک ،با استفاده از یک سوالر آناالیزر (مدل 200
 PROVAساخت کشور تایوان) تعیین گردیدند.

نتايج و بحث
شکل  1تغییرات میانگین رطوبت نسبی هوا و دمای محیط در
طی زمان انجام آزمایشها از ساعت  3:88صبح تا  15عصر را
نشان میدهد .رطوبت نسبی هوا در ساعت  3:88حدود  7درصد
و کمینه آن در ساعت  15عصر حدود  4/2درصد بود .بیشترین
تغییرات دمای محیط در مدت انجام آزمایش ،در محدودهی 27
تا  37درجهی سلسیوس بود که بیشترین مقدار آن در ساعت
 15عصر مشاهده گردید.

100

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147
دمای محیط

8
7
6
5
4
3

34
29

دما )℃(

24
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45

رطوبت نسبی ()%

39

زمان ()h
شکل  .3تغييرات دما و رطوبت نسبی در طول روز

شکل  2تغییرات میانگین شدت تابش خورشید در
مدتزمان انجام آزمایشها از ساعت  3صبح تا  15عصر را نشان
میدهد .بیشینهی تابش خورشید در ساعت  12:15برابر 383
وات بر مترمربع و کمینه آن در ساعت  3صبح حدود  475وات
بر مترمربع بود.

طول روز ،بازده تبخیرکننده روندی افزایشی داشت.
بهعنوانمثال ،در سرعت هوای  1متر بر ثانیه ،بازده تبخیرکننده
در شروع آزمایش حدود  33درصد بود درحالیکه مقدار آن در
ساعت  14:38عصر به بیش از  75درصد رسید .دلیل این امر،
افزایش تدریجی دمای هوا (با افزایش دمای محیط) و آبشور
ورودی به جمعکننده (به خاطر جذب حرارت جریان هوای
مرطوب در چگالنده) باگذشت زمان در طول روز است که بهبود
نرخ تبخیر آب را به دنبال دارد.
جدول  .3نتايج تجزيه واريانس اثر فاکتورهای آزمايش بر کارايی چگالنده،
مقدار تقطير روزانه ،بازده تبخيرکننده و مقدار تبخير روزانه

منابع خطا

درجه آزادی

دبی آب
سرعت هوا
دبی آب×سرعت هوا
خطا
کل

2
2
4
18
21

بازده تبخیرکننده
** 388/858
** 883/338
* 87/115
21/473

* و ** به ترتیب معنیداری در احتمال  5و  1درصد

شکل  .2تغييرات ميانگين شدت تابش در طول روز

نتایج تجزیه واریانس اثرات دبی آب و جریان هوا بر
صفتهای موردمطالعه در تحقیق (شامل :مقدار تقطیر روزانه،
کارایی چگالنده ،مقدار تبخیر روزانه و بازده تبخیرکننده) در
جدول  1نشان دادهشده است .با توجه به جدول ،مشخص است
که فاکتورهای آزمایش و اثر دوگانه آنها تأثیر معناداری ،در
سطح  1درصد دارند .در ادامه چگونگی اثرگذاری هر یک از
عاملهای موردبررسی و مقایسه میانگین اثرات متقابل آنها بر
صفتهای موردنظر ،آورده شده است.
بررسی بازده تبخيرکننده

تغییرات بازده حرارتی تبخیرکننده در طول روز ،در دبی آب
 183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع و سرعتهای مختلف عبور
هوا ،در شکل  3آورده شده است .بهطور واضح ،باگذشت زمان در

شکل  .1تغييرات بازده حرارتی تبخيرکننده در طول روز

شکل  4تغییرات بازده تبخیرکننده در شرایط مختلف دبی
آب عبوری و سرعت هوای ورودی را نشان میدهد .با توجه به
شکل واضح است که با افزایش سرعت هوا ،بازده تبخیرکننده
افزایش مییابد .بهطوریکه میتوان گفت باال بردن سرعت هوا از
 1به  2متر بر ثانیه ،بهطور میانگین ،موجب بهبود  37درصدی
بازده تبخیرکننده گردید .دلیل این امر آن است که ضریبهای
انتقال حرارت و انتقال جرم با افزایش سرعت هوای عبوری از
جمعکننده افزایش مییابد که بهبود نرخ تبخیر از سطح آب را
به دنبال دارد .شکل  4همچنین نشان میدهد که با افزایش دبی
آب عبوری از  34به  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع ،بازده
تبخیرکننده اندکی افزایش یافت و پسازآن با باال بردن دبی تا

مقدار تبخیر
**

/173
** /371
** /255
8/881
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 283کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع  ،بازده دچار افت شد .به
نظر میرسد در دبی  34کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع ،جریان
آب عبوری از داخل جمعکننده ،سطح پنل را بهطور کامل نمی-
پوشاند .با باال بردن دبی تا  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع،
سطح پوشش پنل و بهعبارتدیگر سطح تبادل حرارت بین
جریان آب و صفحهی گرم جاذب نور خورشید افزایش مییابد.
این امر بهبود نسبی نرخ تبخیر و بازده تبخیرکننده را به دنبال
دارد .افزایش بیشتر دبی آب عبوری ،عالوه برافزایش سرعت،
موجب بیشتر شده ضخامت الیهی آب موجود بر روی پنل بدون
تغییر سطح تماس میشود .بنابراین ،به دلیل افزایش مقاومت
حرارتی الیهی آب با باال رفتن ضخامت و دمای پائین تر آن ،نرخ
تبخیر تا حدودی کاهشیافته است .درمجموع باالترین بازده
تبخیرکننده حدود  88درصد بود که در سرعت هوای عبوری 2
متر بر ثانیه و دبی آب  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع
مشاهده گردید.
سرعت هوا  1/5متربرثانیه
AB

D CD

60

E

40
20

سرعت هوا  2متر برثانیه
100
50
0

0
283

94

189

کارايی چگالنده ()%

D

80

سرعت هوا  1متر برثانیه

بازده تبخیرکننده ()%

A

ABC
CD

شکل  ،1تغییرات کارایی چگالنده در طول روز در دبی آب
عبوری  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع کننده را نشان می-
دهد .بهطور واضح ،در روزهای مختلف ،کارایی چگالنده در
ابتدای صبح باال بوده و بهتدریج با گذشت زمان ،کاهشیافته
است .از آنجا که چگالندهی استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع
تماس غیر مستیم (عدم وجود تماس بین جریان هوای مرطوب
و مایع رطوبتگیر) میباشد ،دمای آبشور داخل چگالنده،
بهعنوان جاذب حرارت از جریان هوا ،اثر قابلتوجهی در نرخ
چگالش دارد .بنابراین ،در ساعتهای اولیهی آزمایش که مخزن
دارای پایینترین دما بوده ،باالترین کارایی چگالنده بهدستآمده
است اما با افزایش تدریجی دمای آب ،به دلیل جذب حرارت از
جریان هوا و افزایش تدریجی دمای آبشور ورودی به چگالنده
(به دلیل گرمتر شدن محیط) ،کارایی چگالنده دچار افت گردید.

100

سرعت هوا  2متربرثانیه
BC

بررسی کارايی چگالنده

سرعت هوا  1/5متر برثانیه

سرعت هوا  1متربرثانیه

103

زمان ()h

دبی آب ()kg.h-1.m-2
شکل  .9تغييرات بازده تبخيرکننده در شرايط مختلف آزمايش

شکل  .2تغييرات کارايی چگالنده در طول روز در دبی آب عبوری  324کيلو
گرم بر ساعت بر متر مربع سطح جمع کننده

شکل  5تغییرات مقدار تبخیر روزانه در شرایط مختلف
دبی جریان آب عبوری و سرعت هوای خروجی را نشان میدهد.
با توجه به شکل مشخص است که تغییرات مقدار تبخیر روزانه
متناسب با بازده تبخیرکننده بود و بیشینه تبخیر روزانه در دبی
جریان آب  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع و سرعت هوای
خروجی  2متر بر ثانیه ،حدود  7/4لیتر به دست آمد.
سرعت هوا  1/5متربرثانیه

سرعت هوا  1متربرثانیه
سرعت هوا  2متربرثانیه

A

B
E
G

283
دبی آب

94

()kg.h-1.m-2

شکل  .3تغييرات مقدار تبخير روزانه در شرايط مختلف آزمايش

()kg.day-1

189

مقدار تبخير

D C

F DE C

8
6
4
2
0

شکل  7تغییرات کارایی چگالنده در شرایط مختلف دبی
آب عبوری و سرعت هوای خروجی را نشان میدهد .مقدار بخار
موجود در جریان هوا ،نرخ تبادل حرارت و مدتزمان عبور هوا از
داخل چگالنده ،از عوامل مؤثر بر کارایی آن هستند )Tabrizi et
( .al., 2016لذا ،میتوان انتظار داشت در شرایط یکسان دمای
آبشور داخل چگالنده و رطوبت نسبی هوای عبوری ،افزایش
سرعت هوا کاهش کارایی چگالنده را به دنبال داشته باشد .این
نکته بهسادگی از مقایسهی شکلهای  4و  7قابل استنباط است.
از طرفی ،در سرعت ثابت هوا و وجود بخار یکسان ،افزایش دبی
آب شور منجر به افزایش سرعت آب در چگالنده شده ،بنابراین
چگالنده در دمای پایینتری قرارگرفته که این خود باعث
افزایش کارایی چگالنده شده است .جهانشاهی جواران و
همکاران در تحقیقی اثر سه دبی آب ورودی  7/2 ، 2/4و 12
لیتر بر دقیقه را بر کارایی چگالنده ،بررسی کردند .نتایج نشان

102

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147

سرعت هوا  1متربرثانیه

سرعت هوا  1/5متربرثانیه

سرعت هوا  2متربرثانیه
A

A

B

BC
D CD

70
60
50

B

40

CD

30
E

20
10

کارايی چگالنده ()%

داد با افزایش دبی آب ،مقدار انتقال حرارت بین آب و هوا
افزایش پیدا کرد و این امر باعث کاهش دمای هوای خروجی
چگالنده و افزایش رطوبت گیری در آن گردید( Javaran et al.,
 .)Jahanshahi 2016طبق رابطهی تعریف کارایی چگالنده،
رطوبت هوای ورودی به آن ،که به بازده تبخیرکننده وابسته
است ،هم در صورت و هم در مخرج کسر ظاهر میشود .ازاینرو،
در شرایط ثابت سرعت هوا و دمای مخزن چگالنده ،با افزایش
بازده تبخیرکننده ،کارایی چگالنده رفتارهای مختلفی را داشته
است .درمجموع باالترین کارایی چگالنده حدود  11درصد بود
که در دبی آب عبوری  183کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع
سطح جمع کننده و سرعت هوای خروجی  1متر بر ثانیه به
دست آمد .بهعبارتدیگر میتوان گفت که چگالنده استفادهشده
در طرح حاضر ،در بهترین حالت تنها قادر است  11درصد از
بخارآب در دسترس را به آب شیرین تبدیل کند و  33درصد از
بخارآب ،همراه با جریان هوا به بیرون منتقل میشود.
در شکل  8مقدار تجمعی چگالش با گذشت زمان در دبی
 183کیلوگرم بر ساعت بر متر مربع سطح جمعکننده و در
سرعتهای مختلف هوا ،نشان داده شده است .به نظر میرسد،
در میانه روز ،به دلیل باال بودن شدت تابش خورشید و دمای
سطح پنل فتوولتائیک ،نرخ چگالش آب تا حدودی باالتر از صبح
و عصر بوده است .به طور میانگین ،باالترین نرخ چگالش،
حدود 12/4گرم بر دقیقه بود که در ساعت  12ظهر مشاهده
گردید و کمترین مقدار آن حدود  5گرم بر دقیقه ،در ساعت 3
عصر بود.

در شکل  3مقدار چگالش یا بهعبارتدیگر مقدار تولید
روزانهی آب شیرین در شرایط مختلف آزمایش ،نشان دادهشده
است .از مقایسهی شکلهای  7و  3میتوان بهسادگی ارتباط
مستقیم کارایی چگالنده و مقدار چگالش روزانه را متوجه شد .با
توجه به شکل ،مقدار تولید آب شیرین توسط دستگاه
موردبررسی در این تحقیق ،در شرایط مختلف آزمایشی بین
 1/38تا  4/8لیتر در هرروز به دست آمد که باالترین مقدار آن
مربوط به تیماری با دبی آب عبوری  183کیلو گرم بر ساعت بر
متر مربع سطح جمع کننده و سرعت هوای خروجی  1متر بر
ثانیه بود.
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کاهش دمای کاری سلول فتوولتائیک ،موجب بهبود بازده
الکتریکی آن میشود  .))Sahay et al., 2015این امر دلیل
افزایش نسبی بازده الکتریکی با باال بردن دبی از  183به 283
کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع سطح جمع کننده است .اما،
برعکس ،هنگام افزایش دبی از  34به  183کیلو گرم بر ساعت بر
متر مربع سطح جمع کننده ،بازده الکتریکی افت کرد .دلیل این
امر میتواند کاهش جذب نور خورشید توسط پنل به دلیل
افزایش پوشش سطح آن با آبشور باشد.
شکل  18همچنین مقایسه بین دما و بازده الکتریکی پنل
فتوولتائیک تنها (حالت مرسوم) را نشان میدهد .با توجه به
شکل دمای کاری سلول در نوع مرسوم ،بهطور قابلمالحظهای
باالتر از حالتهای مختلف جمعکنندهی فتوولتائیک-گرمائی
است .این امر به عبور جریان آب ،بهعنوان سیال خنککننده از
روی سطح پنل در انواع فتوولتائیک-گرمائی برمیگردد .باوجود
دمای کاری باالتر پنل مرسوم ،بازده الکتریکی آن در مقایسه با
نوع فتوولتائیک-گرمائی بیشتر بود .دلیل این امر ،جذب و بازتاب
بخشی از تابش رسیده به سطح جمعکنندهی فتوولتائیک-
گرمائی بهوسیلهی پوشش پلی کربنات و جریان آب عبوری می-
باشد که موجب کاهش دریافت نور توسط سطح پنل میگردد.
درمجموع باالترین بازده الکتریکی مشاهدهشده در جمعکنندهی
فتوولتائیک-گرمائی حدود  18/23در صد و در نوع مرسوم حدود
 12/82بود.

شکل  .4مقدار توليد روزانهی آب شيرين در شرايط مختلف آزمايش

بررسی عملکرد الکتريکی جمعکنندهی فتوولتائيک-گرمائی

در شکل  18تغییرات دمای میانگین و بازده الکتریکی پنل
فتوولتائیک ،در دبیهای مختلف آب عبوری از روی آن و سرعت
هوای خروجی  2متر بر ثانیه مشخصشده است .از عوامل مؤثر
بر بازده الکتریکی یک جمعکنندهی فتوولتائیک-گرمائی ،دمای
کاری پنل و مقدار تابش خورشیدی رسیده به سطح آن هستند.
با توجه به شکل ،با افزایش دبی از  34به  183کیلو گرم بر
ساعت بر متر مربع سطح جمع کننده ،به دلیل افزایش پوشش
سطح پنل با جریان آب (همانگونه که در بخش بررسی بازده
تبخیرکننده بیان گردید) و درنتیجه افزایش سطح تبادل
حرارت ،دمای پنل کاهش مییابد .افزایش بیشتر دبی آب تا
 283کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع سطح جمع کننده نیز
موجب افزایش سرعت و درنتیجه ضریب انتقال حرارت آن
گردیده که کاهش بیشتر دمای پنل را به دنبال داشته است.

بازده پنل در دبی آب  34کیلوگرم بر ساعت بر متر مربع
بازده پنل در دبی آب  183کیلوگرم بر ساعت بر متر مربع
بازده پنل در دبی آب  283کیلوگرم بر ساعت بر متر مربع
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 درصد بود که در11 ج) باالترین کارایی چگالنده حدود
 کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع سطح183 دبی آب عبوری
. متر بر ثانیه به دست آمد1 جمع کننده و سرعت هوای خروجی
د) مقدار تولید آب شیرین توسط دستگاه مورد بررسی در
 لیتر در4/8  تا1/3  در شرایط مختلف آزمایشی بین،این تحقیق
هرروز به دست آمد که باالترین مقدار آن مربوط به تیماری با
 کیلو گرم بر ساعت بر متر مربع سطح183 دبی آب عبوری
. متر بر ثانیه بود1 جمع کننده و سرعت هوای خروجی
 بهطور،ه) دمای کاری سلول در نوع مرسوم
) از حالتهای18℃ قابلمالحظهای باالتر (بهطور متوسط
گرمائی است باوجود دمای-مختلف جمعکنندهی فتوولتائیک
گرمائی- بازده الکتریکی فتوولتائیک،کاری باالتر پنل مرسوم
 مشاهده12/82  درصد و در نوع مرسوم حدود18/23 حدود
.شد
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