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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

ارزيابي عملكرد سامانه ترکيبي آبگرمکن/آبشيرينکن
خورشيدي خانگي
محمد ضامن●* ،+ناصر رضاخاني ،مهديه رجبي ،ميرعلي اصغر زينالي دانالو
کرج ،مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي ،پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي ايران

چكيده :استفاده از آبشيرينکنها يکي از راهحلهاي مقابله با بحران آب در کشور ميباشد .روش رطوبتزني-
رطوبتزدايي هوا يا به اختصار  ،HDيکي از روشهاي نمکزدايي از آبهاي شور در ظرفيتهاي پايين است که طي
سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است .در اين مقاله طرحي براي ترکيب آبشيرينکن  HDخورشيدي
با آبگرمکن خورشيدي خانگي ارايه شده است .اين دستگاه در مقياس خانگي و براي تأمين همزمان آب شرب
و آب گرم مصرفي يک خانوار طراحي شده و براي مناطق دورافتاده و کمجمعيت کويري گزينهاي مناسب ميباشد.
پس از بررسي ترکيبهاي گوناگون اين دو دستگاه و انتخاب و ارزيابي فرايند نهايي ،ساخت دستگاه ترکيبي
در پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي ايران انجام شد و آزمايشهاي الزم بر روي آن صورت گرفت .پارامترهاي گوناگون
و مؤثّر در عملکرد دستگاه مانند شدت جريان ورودي به کندانسور ،محدوده دمايي عملکرد آب شيرينکن و ميزان
تابش دريافتي خورشيد مورد بررسي قرار گرفت .اين دستگاه با توجه به شرايط تابش خورشيد در کرج در ماههاي
بهار و تابستان مورد ارزيابي قرار گرفت که بر اين اساس با استفاده از  4عدد کلکتور خورشيدي ميتواند روزانه
تا  02ليتر آب شيرين و حدود  052ليتر آب گرم توليد کند .با توجه به اينکه در فرايند طراحي شده آب شور خروجي
از آبشيرينکن به عنوان آب گرم مصرفي مورد استفاده قرار ميگيرد ،درنتيجه ميزان استفاده از آب گرم توسط
مصرفکننده دورريز آب دستگاه کاهش مييابد که بر اساس طراحي صورت گرفته ميتواند در برخي روزها
به صفر برسد .بنابراين افزون بر بهکارگيري انرژي خورشيد در تأمين گرماي مورد نياز ،صرفهجويي مناسبي در مصرف آب
صورت ميگيرد.
واژههاي كليدي :آبشيرينکن؛ آبگرمکن؛ انرژي خورشيدي؛ رطوبتزني؛ رطوبتزدايي
KEY WORDS: Desalination unit; Water heater; Solar energy; Humidification; Dehumidification.
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تجاری درنياميه است .اما روش غير مستقيم كه از فنياوری هيای
متياول دمعآوری انرژی خورشييی مانني كل تورهيای خورشيييی
استفاده م نمايي و سپس اين انرژی را در آبشيرينكن مورد استفاده
قرار م دهي ،به طور كل دارای رانيمان باالتری از روش مسيتقيم بيوده
و به دليل تماس نياشيتنآب شيور بيا ديابب خورشيييی ،بسيياری
از مش لهای ببرهبرداری آن را نيز نيارد .روش رطوبتزن و رطوبتزداي
هوا ( )HDاز دمله روشهای غيرمستقيم در آبشييرينكينهيای
خورشييی بوده كه در سيالهيای اخيير نييز ميورد توديه زييادی
قرار گرفته است .از سال  0991ميالدی ،چنييين آب شييرينكين
 HDدر كشييورهای تييونس ،مييالزی و اردن سيياخته شيييه اسييت.
از پژوهشهای مبم در زمينه اين نوع آب شيرينكنها مطالعهها و
پييژوهشهيياي اسييت كييه توس ي  Ben Bachaو هم يياران ][0
در كشور تونس انجيا شييه اسيت .آنهيا واحيي خيود را بيا نيا
 )0(SMCECارايه نمودني و پيس از بررسي دو واحيي نشيه شييه
در سييال  0991ميييالدی ] [2يييو واحييي تحقيقييات كوچييوتيير
با  1/2 m2كل تور خورشيييی تخيت سياختني .بييشتير پيژوهشهيای
 Ben Bachaبيير روی ميييلسييازی و شييويهسييازی واحييي ] [0و سييپس
در سييالهييای بعييي ميييلسييازی و شييويهسييازی دينييامي
بييا وارد نمييودن پييارامتر زمييان در محاسييوههييا ] [3بييوده اسييت .وی
به اين روش كاركرد واحي در ساعتهای گونياگون روز را ميورد بررسي
قرار داده و در مقاله ای دي ر نيز عمل رد كل تورهای خورشييی را
با توده به متغيير بيودن نسيوت بيه زميان ميورد توديه قيرار داد.
 Ben Bachaتالش نميوده اسيت تيا بيا شيويهسيازی در شيراي
گوناگون ،عمل رد و رانيمان واحي را ببوود دهي] .[4در سيالهيای
اخير نيز پژوهشهای زيادی در دبت ساخت آب شيرينكن خورشيييی
 HDصيييورت گرفتيييه اسيييت Zehui Chang .و هم ييياران []5
به تحليل تجرب آب شيرينكن چني منظوره خورشيييی بير پاييه
فرايني  HDپرداختهاني .در سيال  A.E Kabeel 2103و هم ياران []6
نمونه آزمايش اه از يو سامانه آب شيرين كن خورشييی  HDو
يو واحي توخير يو مرحلهای تركيه شيه با آبگر كين خورشيييی
نييانو س ييال را مييورد بررس ي قييرار داده انييي Gufeng Yuana .و
هم اران [ ]1به بررس نتيجههای به دست آمييه از ييو سيامانه
آب شيرينكن  HDبا ظرفيت توليي  0111ليتر آب شييرين در روز
پرداخته اني .اين دست اه متش ل از بخش گر كننيه هوا با سيط
 011متر مربع و كل تورهای خورشييی با سط  02متر مربع م باشي.
در ايران پژوهشهاي از سال  0335در زمينه روش  HDآغياز شيي

دوره  ،43شماره 3493 ،4

و در ابتيا يو دست اه آب شيرين كن به ظرفيت  01ليتر بر ساعت
در پژوهش يه توسعه صنايع شيمياي ايران ساخته شي[ .]3سيپس
طراح و ساخت آب شيرينكين ي آبگير كين خورشيييی HD
دومرحله ای برای يو روستا در استان قيم بيا اسيتفاده از فراينيي
دو مرحلهای توس همان تيم پژوهش انجا شي كيه مييزان مشيرف
انرژی آن نسوت به نمونه پيشين حييود  %21كياهش يافيت [.]9
تاكنون اصيال فراينيي تركيوي آبگير كين و آب شييرين كين
خورشييی  HDبه عنوان يو فراوردهی تجاری و متناسه با نيياز
مشرف كننيه كمتر مورد توده قرار گرفتيه اسيت .در ايين مقاليه،
طير تركيوي بييرای يييو دسييت اه آبگيير كيين/آبشيييرينكيين
خورشييييی غيرمسييتقيم (كييه موتن ي بيير فراينييي رطوبييتزن ي و
رطوبتزداي هوا) م باشي در مقيياس خيان بررسي و ارزيياب
شيه و نتيجههای طراح  ،ساخت و تست دست اه ارايه شيه است.
بخش تجربي
تشريح فرايند

پس از بررس  00حالت گوناگون تركيه آبشيرينكن
با آب رم ن خورشييی[ ،]01فراينيی مطابق ش ل  0به عنوان
نمودار دريان نباي برای دست اه تركيو انتخاب شي .مطابق ش ل،
دست اه از بخشهای گوناگون شامل آبشيرينكن ،مخزن آب گر ،
مخزن آب شيرين ،كل تورهای خورشييی ،پمپها و سامانه كنترل
تش يل شيه است .در آبشيرينكن از فرايني رطوبتزن و رطوبتزداي
هوا استفاده شيه است .اين دو فرايني درون يو محفظه بسته و
به صورت پيوسته انجا م گيرد .رطوبتزن هوا با استفاده دريان
مخالف آب شور و هوا بر روی نوع آكنه پليمری مقاو به دمای باال
رخ م دهي كه منجر به افزايش دما و رطوبت هوا م شود .ظرفيت
دذب رطوبت هوا با افزايش دما به مقيار چشم يری افزايش م يابي،
بهعنوان نمونه اختالف رطوبت مطلق حالت اشواع هوا بين
دو دمای  31تا  11درده سلسيوس بيش از  251گر بر كيلوگر
هوای خشو است .با توخير مول ولهای آب ،امال باقيمانيه
همراه با دريان خرود آب شور (دريان  4در ش ل  )0دفع م شود.
هوای گر و مرطوب از قسمت باالی آكنه خارج شيه و به بخش
رطوبتزداي وارد م شود .در بخش رطوبت زداي از يو چ النيه
پرهلوله برای خنو نمودن دريان هوا و رطوبتزداي آن استفاده
شيه است .در اين چ النيه مطابق ش ل  0از آب سرد ورودی
به عنوان سيال خنوكننيه استفاده م شود كه منجر به پيشگر شين
HD

)1( Solar Multiple Condensation Evaporation Cycle
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شور ورودی از شو ه

كنترل يونيت خورشييی

مخزن آب شيرين

مخزن آب گر

آب شيرين
پمپ خورشييی

آب گر مشرف

شکل 3ـ نمودار جرياني دستگاه ترکيبي آبگرمکن/آبشيرينکن خورشيدی.

آب ورودی نيز م شود .آب پيشگر شيه پس از خروج
از چ النيه به مخزن آب گر وارد م شود .هوای مرطوب با عوور
از سط خارد چ النيه خنو شيه و رطوبت اضاف هوا
به قطرههای شونم بر روی سط چ النيه توييل م شود
و در بخش پايين رطوبتزداي به عنوان آب شيرين دمعآوری م شود.
مطابق ش ل  0كل تورهای خورشييی انرژی دريافت از
خورشيي را با استفاده از يو مويل حرارت به آب درون مخزن
منتقل م نمايي .سامانه كنترل به گونهای طراح شيه است
كه با انيازهگيری دمای سط كل تور و درون مخزن ،چنانچه پتانسيل
افزايش دمای مخزن توس كل تورهای خورشييی ودود داشته باشي،
فرمان روشن شين پمپ خورشييی را صادر م نمايي (دريانهای
 5و  6در ش ل  0نشان دهنيه سيال درگردش درون كل تورها است).
با افزايش دمای مخزن و رسيين به دمای  11درده سلسيوس [،]00
با فرمان سامانه كنترل آبشيرينكن شروع به كار نموده و پمپ
رطوبت زن مربوط به گردش آب بر روی آكنه روشن شيه و با استفاده
از يو شير كنترل قطع /وصل( )0آب سرد نيز درون چ النيه

دريان م يابي .با توده به سط انتقال حرارت چ النيه و دريان
طويع هوا درون محفظه آبشيرينكن ،دمای آب شور خرود
چ النيه تا حيود  61درده سلسيوس افزايش م يابي .آب پيش گر شيه
در چ النيه به حجم آب داخل مخزن افزوده شيه و سپس
درطول شوانه روز به عنوان آب گر ببياشت مورد استفاده
قرار م گيرد .طراح به گونهای انجا شيه است كه شيت دريان
آب سرد ورودی با ميزان آب گر مشرف هماهن داشته باشي
تا از هير رفت آب در دست اه دلوگيری شود .آب گر خرود
از آكنه (دريان شماره )4نيز كه دماي در بازهی  55تا  61درده
سلسيوس دارد ،پس از خروج از بخش رطوبتزن وارد مخزن
آب گر م شود.
با توده به شيت تابش خورشيي و ميزان مشرف انرژی
در آبشيرينكن دمای مخزن تغيير م كني .چنانچه شيت تابش
برای دوران انرژی مشرف در آبشيرينكن كاف نواشي دمای
مخزن كاهش م يابي و با توده به تنظيمات سامانه كنترل
در دمای مشخش دست اه خاموش م شود .آب گر مخزن و
)1( on/off
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شکل 9ـ تصويری از دستگاه ترکيبي آبگرمکن/آبشيرينکن خورشيدی.

آب شيرين توليي شيه كه درون مخزن كوچوتری دمعآوری شي
با استفاده از لولههای خرود دراختيار مشرف كننيه قرار م گيرد.
ي دي ر از ن تههای شايان توده در فرايني تركيو دييي اين است
كه در اين طراح شيت دريان آب در گردش بر روی آكنه به صورت
مستقل از شيت دريان چ النيه است درنتيجه م توان با افزايش آن
ميزان توخير را افزايش داد .بيين ترتيه انعطافپذيری باالتری در طراح
فرايني و انتخاب شيت دريان دو دريان اصل ودود خواهي داشت.
از آنجاكه آب گير تولييي شييه در دسيت اه ناشي از درييان
پيش گر شيه درون چ النيه و دريان درگردش روی آكنه اسيت،
اين آب زمان م تواني به عنوان آب ببياشت مورد استفاده قرار گييرد
كه اب ورودی نيز شراي اوليه برای مشرف ببياشت را داشيته باشيي.
در بسييياری از منيياطق آب لييهشييور بييه عنييوان آب ببياشييت
مورد استفاده قرار م گيرد .درنتيجه در ايين منياطق بيا توديه بيه
نسوت توخير پايين در دست اه كه كمتر از  %01اسيت ،بير اسياس
آزمايشهيای انجيا شييه تغييرهيای كمي در شيوری آب گير
خرود دييه شيه اسيت .درنتيجيه در ايين منطقيههيا مي تيوان
اين دست اه را مورد استفاده قرار داد.
ساخت دستگاه

بر اساس محاسوههای و طراح صورت گرفته دست اه
با ظرفيت نام توليي روزانه  21ليتر آب شيرين و  251ليتر
93

آب گر طراح و ساخته شي (ش ل  )2كه اين ظرفيت پاسخ وی
نياز يو خانوار  4نفره م باشي .كليه تجبيزهای آبشيرينكن و
آبگر كن زير ي از صفحههای دابب خورشييی دانماي شي.
در آبشيرينكن از آكنهای پليمری از دنس پل پروپيلن با سط
ويژه  241مترمربع بر متر م عه استفاده شي .در چ النيه
نيز از يو مويل پرهلوله با لولههای مس و پرههای آلومينيوم و
با سط ويژه  051مترمربع بر متر م عه استفاده شي.
مخزن آب گر با حجم مخزن  331ليتر به صورت دودياره ساخته شي
كه اليه داخل از ورق استيل و ورق خارد از دنس آهن
روكشدار م باشي .طراح مخزن و دريانهای ورودی و خرود
از آن به گونهای انجا شي كه دريانهای ورودی با دمای
پايين تر از يو سمت مخزن وارد شيه و دريان گر خرود
از سمت دي ر خارج شوني .بيين ترتيه از اختالط مستقيم آب
با دماهای متفاوت دلوگيری م شود.
در اين دست اه از چبار عيد كل تيور خورشيييی بيه مسياحت
تقريو  3متر مربع برای تأمين گرمای مورد نياز آب گر و دمای
راهانيازی آب شيرينكن استفاده شي .الوته بيرای منياطق كيويری
ميي تييوان از  3عيييد كل تييور اسييتفاده نمييود .پييس از سيياخت
دسييت اه مط يابق ش ي ل  2در محييل پژوهش ي يه توسييعه صيينايع
شيمياي ايران در اطيراف شيبر كيرج ،آزميايشهياي در شيراي
گونيياگون كيياری و آب و هييواي انجييا شييي تييا بييا تودييه
علمي ـ پژوهشي
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(ب)

شکل 4ـ تقسيم بخش رطوبتزني و رطوبتزدايي(الف) و المان های مربوطه(ب).

به نتيجيه آزميايشهيا پارامترهيای كليييی طراحي  ،شناسياي و
محيوده مجاز عمل ردی آنها تعيين شود .اين دست اه بيا  4عييد
كل تور (بيون صفحه فتوولتاييو) دارای ابعاد  4×2متر و ارتفاع  2/2متير
م باشي.

گرمای گرفته شيه از آب توس فشل مشترك به هوا منتقل
م شود از اين رو قانون بقای انرژی برای هر يو از دريانهای
آب و هوا به صورت زير نوشته م شود:
() 2

LC l dTl  hl a H (Tl - Ti )dZ 
) dTl h l a H (Tl - Ti

dZ
LC l

() 3

GCg dTg  h g a H (Ti  Tg )dZ 

بخش نظري
معادلههاي حاکم

در اين بخش معادلههای حاكم بر فراينيهای اصل دست اه
يعن رطوبتزن و رطوبتزداي هوا ارايه شيه است .اين معادلههای
به صورت كامل در مقالههای پيشين ارايه شيه است []3 ، 00
و در اين بخش به صورت خالصه معادلههای اصل بيان م شود.
برای فرايني رطوبتزن ي رطوبتزداي در آبشيرينكن ابتيا
مطابق ش ل ( 3الف) تقسيمبنيی اين دو بخش انجا م شود و
سپس برای هر يو از المانهای ارايه شيه معادلههای انتقال گرما
و در برای المان های نشان داده شيه در ش ل ( 3ب) به صورت
زير استخراج شيه است.
در بخش رطوبتزن برای المان نشان داده شيه بر اساس قانون
بقای در تغيير در شيت دريان آب برابر تغيير در رطوبت مطلق هوا است:
() 0
علمي ـ پژوهشي

dXg
dL
G
dZ
dZ

dL  GdXg 

) h g a H (Ti  Tg
GCg



dTg
dZ

از سوی دي ر قانون بقای در برای سمت هوا با استفاده از
معادلههای انتقال در برای مرز مشترك و همچنين افزايش
رطوبت مطلق هوا بهدست م آيي:
() 4

G  dXg  kg a m (Xi  Xg )dZ 

) k g a m (Xi  Xg
G



dXg
dZ

با يو موازنه حرارت برای مرز مشترك نيز م توان نوشت:
()5

h l a H (Tl -Ti )dZ +hg a H (Tg -Ti )dZ+
Lv k g a M (Xg -Xi )dZ=0
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برای محاسوه رطوبت مطلق حالت اشواع در فشل مشترك
از رابطه تجرب زير استفاده شيه است [:]02
Xi  2/19 10-6 Ti3 - 1/ 85 10-4 Ti2 

()6

0077
/

Ti -

7 /06 10

-3

با استفاده از اين معادلهها م توان دمای آب ،هوا و فشل
مشترك و همچنين رطوبت هوا در خرود المان و فشل مشترك
را محاسوه نمود .برای استخراج معادلههای حاكم بر فرايني
رطوبتزداي از همان روش مورد استفاده در فرايني رطوبتزن
استفاه شيه است با اين تفاوت كه دو فاز بهوسيله سط چ النيه از
ي يي ر ديا شيه است .موازنه انرژی بين دريان آب و دريان هوا
با فشل مشترك به ترتيه عوارت است از:
) dTc Ua Hc (Tic  Tc

dz
DCc

()1

Cc dTc  Ua Hc (Tic  Tc ) 

GCgc dTgc  h gc a Hc (Tgc  Tic )dZ 

()3

Lv k gc a Mc (Xgc  Xic )dZ 
) h gc a Hc (Tgc  Tic )  Lv Kgc a Mc (Xgc  Xic
GCgc



dTgc
dZ

موازنييه انتقييال ديير بييين سييط خييارد اليييه مييايع و هييوا
به صورت زير است:
GdXgc  kgc a Mc (Xic  Xgc )dZ 

()9

) k gc a Mc (Xic  Xgc
G



dXgc
dZ

در مرز مشترك اليه مايع و هوا نيز معادله زير برقرار است:
()01

Lvc kgc a Mc (Xgc  Xic )dZ  h gc a Hc (Tgc  Tic )dZ 
Ua Hc (Tc  Tic )dZ 

دزئيات بيشتر محاسوههای و مقيارهای ضريهها به صورت
تفشيل در مطالعههای پيشين ارايه شيه است [.]03
اعتبارسنجي طرح و تحليل نتيجههاي آزمايشها

پس از ساخت و راهاندااز سسداهاهآ مزيدا هدا گونداگو
برای بررس عمل رد آن انجا گرفيت .تيأرير پارامترهيای اصيل
مانني شيت دريآن آب ورودی كنيانسور ،دمای كنترل دست اه بر خرودي
دست اه از دمله نرخ و حجم كل آب شيرين و آب گر توليييی و
بازده عمل يردی دسيت اه ميورد بررسي قيرار گرفيت .نتيجيههيا
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به دو صورت ارايه شيه است .برخ نتيجيههيای بيه دسيت آمييه
ارزياب لحظهای دست اه (پس از ايجاد شراي پاييار) بوده اسيت و
برخ ي دي يير از نتيجييههييای عمل ييرد روزانييه را و توليييي كييل را
مورد ارزياب قرار داده است .در ادامه به بررس تأرير پارامترهای اصل
برای هر دو حالت اشاره شيه پرداخته شيه است.
ي از پارامترهای مبم در عمل رد آبشيرينكن شيت دريان
آب درگردش در چ النيه است .با توده به ش ل  4م توان ديي
با افزايش شيت دريان آب كنيانسور مقيار توليي آب شيرين
افزايش پييا كرده است .ن ته شايان توده ،تطابق خوب دادههای
نظری و تجرب است .از سوی دي ر دييه م شود كه افزايش
شيت دريان آب كنيانسور به بيش از  0/5ليتر بر دقيقه تأرير كم
بر افزايش نرخ توليي دارد .اين مطله نشان م دهي كه با توده به
كنيانسور طراح شيه ،آب داخل كنيانسور در اين حالت بيشترين
انرژی مم ن را از هوا دريافت م كني.
همچنين همانگونه كه در ش ل  5دييه م شود با افزايش
شيت دريان كنيانسور انرژی حرارت مشرف نيز افزايش پييا م كني
كه به منزله افزايش سط كل تور مورد نياز است .همانگونه كه
قابل ديين است انرژی مشرف ميزان انرژی است كه بايي توس
انرژی خورشيي در مخزن تأمين شود تا دمای آب شور ورودی
آبشيرينكن در دمای دلخواه كه در اين دست اه  11درده
سلسيوس است ،رابت باق بماني .به طور متوس  01درصي خطا
بين نتيجههای نظری و عمل دييه م شود .با توده به اين ه
شيت دريان چ النيه به طور مستقيم بر ميزان آب گر تولييی
تأرير م گذارد مقيار دقيق آن بايي با توده به عمل رد روزانه و
حجم آب گر مورد نياز تعيين شود.
ي دي ر از پارامترهای مبم در اين طر  ،شيت دريان آب پاشش
بر روی آكنه در رطوبتزن است .تأرير شيت دريان آب رطوبتزن
بر روی نرخ توليي در ش ل  6نشان داده شيه است .دييه م شود
كه با افزايش شيت دريان آب پاشش بر روی آكنه ابتيا افزايش
نرخ توليي ودود دارد كه الوته تأرير آن در شيت دريانهای باال
كاهش پييا م كني .بر اين اساس افزايش شيت دريان بيشتر از
 2ليتر بر دقيقه تأرير چنيان بر نرخ توليي نيارد و تنبا مم ن است
به افزايش توان مشرف پمپ يا انيازه آن منجر شود .درنتيجه
كمترين شيت دريان درگردش برابر  2ليتر بر دقيقه (معادل
 21ليتر بر دقيقه بر متر مربع از سط مقطع آكنه) انتخاب م شود
كه بسيار پايينتر از شيت دريان طغيان برای اين نوع آكنه است.
علمي ـ پژوهشي
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آزمايشهاي نيز برای بررس عمل رد دست اه در دو حالت
دابهداي آزاد و دابهداي ادواری هوا درون برجها انجا شي.
در ش ل  1مقايسهای بين ميزان نرخ توليي آب شيرين در دو حالت
صورت گرفته است .در اين آزمايش ،در حجم اوليه رابت مخزن
آب گر  ،ميزان شيت دريان آب ورودی چ النيه به عنوان متغير
در نظر گرفتهشيه تا ارر اين تغيير در عمل رد دست اه دييه شود.
همانگونه كه دييه م شود در شيت دريانهای پايين ،توليي در حالت
طويع و ادواری به هم نزديو است ول در شيت دريانهای باالتر،
دريان ادواری هوا توليي آب شيرين بيشتری خواهي داشت .بررس
اين موضوع با ن اه به وضعيت مشرف انرژی كامل م شود.
نتيجههای آزمايشها روني هماننيی مانني ش ل  6را نشان داد و
در شيت دريان كمتر از  0ليتر بر دقيقه ،مشرف انرژی در حالت ادواری
تفاوت چنيان با حالت طويع نيارد درحال كه در شيت دريانهای باالتر
كنيانسور مشرف انرژی افزايش يافته است .با توده به اين ه
افزايش مشرف انرژی به افزايش سط كل تورهای خورشيي و
درنتيجه هزينه سرمايهگذاری منجر م شود ،و همچنين از سوی
دي ر ايجاد دريان ادواری نيازمني استفاه از دمنيه و مشرف برق است،
درنتيجه دريان طويع بر دريان ادواری به ويژه در شيت دريانهای
كمتر از  0ليتر بر دقيقه برتری دارد.
در نمودارهای پيشين تأرير پارامترهای اصل بر عمل رد لحظيهای
آبشيرينكن مورد بررس قرار گرفت .دسته دي ر آزمايشهيا نييز
بييه صييورت روزانييه انجييا شييي كييه در ادامييه عمل ييرد دسييت اه
موتن بر اين نتيجههای ارايه شيه است تا پارامترهای عمل يردی دي ير
تعيين شود .در اين دسته از آزمايشها ،پارامترهای مينظر از ابتيای
عمل رد دست اه رابت بوده و دست اه با توده به شراي تعيين شييه
مورد ارزياب قرار گرفته است .از آنجا كه شيت دريان چ النيه بايي با توده
به عمل رد روزانه تعيين شود ،درنتيجه تأرير اين پارامتر در ش ل 3
نشان داده شيه است .مطابق اين نمودار با افزايش شييت درييان
چ النيه ،توليي آبشيرين نيز افزايش يافته و در مقيارهای بيشتر از
 1/15ليتر در دقيقه از تأرير اين پارامتر كاسته مي شيود .بيا وديود
افزايش ميزان توليي آب شيرين ،تارير زياد ايين پيارامتر در شييت
دريانهای باال بر ميزان توليي آب گير و كياهش دميای مخيزن
تأرير چشم يری داشته در نتيجه بيا توديه بيه محييوديت حجيم
آب گر مشرف  ،تعيين محيودهای مجاز برای اين پارامتركليييی
م باشي كه بر اين اساس شيت دريان متوس  1/15ليتر بر دقيقه
انتخيياب شييي .همييانگونييه كييه در شيي ل  9دييييه ميي شييود
با افزايش شيت دريان ورودی بيه كنيانسيور تعيياد سياعتهيای
99
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شکل  9ـ تأثير شدت جريان آب ورودی چگالنده بر توليد آب شيرين.

شکل 30ـ تأثير شدت جريان چگالنده بر توليد روزانه آب گرم.

كاركرد دست اه كاهش م يابي كه دليل آنرا م توان كاهش دميای
آب خرود از چ النيه و درنتيجه كاهش تنيتر دمای آب مخزن گير
بيان نمود .اما با ودود كاهش ساعتهای كار دست اه به دليل افيزايش
شيت دريان چ النيه و تارير قاله آن نرخ توليي آب گر دست اه مطيابق
ش ل  01افزايش يافته است .از آنجا كه محيوديت مشيرف آب گير
ودود دارد ،درنتيجه بايي از اين ديييگاه عييد بيشيينه ای بيرای تولييي
آب گر منظور نمود .آنچه مسلم است ،با افزايش شيت دريان چ النييه
به شيت نرخ دورريز آب در دست اه افيزايش مي يابيي .درنتيجيه بيرای
داشتن توليي كمينه  251ليتر آب گر  ،شيت دريان مناسه  1/6ليتر بر دقيقه
م باشي .اما چنانچه شيت دريان چ النيه برای داشتن تولييي مناسيه
آب شيرين برابر  1/15انتخاب شود ،دييه م شود كه بيش به  291ليتير
آب گر توليي خواهي شي .دمای دلخواه آب گر در محل مشرف (پس

از مخلوط شين با آب سرد) در بازهی 41تيا  45درديه سلسييوس اسيت.
زمان كه دمای آب گر مخزن كمتير از  61درديه سلسييوس باشيي
(عيد  251ليتر در روز برای هر خانوار بر اساس اين دما تعيين شيه است)،
مقيار آب سرد كمتری برای رسيين به دمای مشرف نياز خواهيي بيود.
درنتيجه دمای آب گر توليي شيه نيز دارای اهميت است كه با توده بيه
دمای تنظيم برای خاموش شين دست اه تعيين مي شيود كيه در اداميه
مورد بررس قرار م گيرد.
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تحليل بازه دمايي عملكرد دستگاه

همانگونه كه در بخش قول اشاره شي ،برای عمل رد دست اه
از سامانه كنترل خودكاری استفاده شيه است كه بر اساس دمای
آب گر مخزن ،آبشيرينكن را روشن و خاموش م كني.
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

ارزيابي عملکرد سامانه ترکيبي آب گرم کن  /آب شيرين کن خورشيدی خانگي

دوره  ،43شماره 3493 ،4

300

99

30
9

90

40

30

0

حجم کل آب شيرين توليدی (ليتر)

39

0

بازه دمايي عملکرد آب شيرين کن

400
990
900
390
300
90
90

30

0

حجم کل آب گرم توليدی (ليتر)

90

490

0

بازه دمايي عملکرد آب شيرين کن

شکل 33ـ ميزان توليد آب شيرين در مقابل تغيير بازهی دمايي
عملکرد آبشيرين کن.

شکل  39ـ ميزان توليد آب گرم مصرفي در مقابل تغيير بازهی دمايي
عملکرد آب شيرين کن.

دمای آغاز به كار و بازهی دماي مجاز به عنوان دو پارامتر ورودی
در تنظيم اوليه دست اه تعيين م شود .مطابق آنچه گفته شي ،دمای
شروع به كار آبشيرينكن  11درده سلسيوس تعيين
شيه است .پس از روشن شين آبشيرينكن ،گرما از مخزن
گرفته م شود و از سوي انرژی خورشيي مخزن را گر م كني.
در ساعتهای پايان روز كه تابش خورشيي كاهش پييا م كني،
دمای مخزن نيز افت پييا م كني كه موده كاهش توليي آب
شيرين م شود .برای خاموش نمودن دست اه در دماهای پايينتر
يو بازه دماي در سامانه كنترل تعريف م شود كه اختالف
دمای روشن و خاموش شين دست اه است .مثال چنانچه بازهی
دماي عمل رد برابر  01درده تعريف شود ،آبشيرينكن در دمای
 11درده سلسيوس روشن و در دمای  61درده خاموش خواهي شي.
در اين آزمايش با رابت ن ه داشتن پارامترها به بررسي تيأرير
تغيير بازهی دماي عمل رد دست اه آب شيرين كن پرداختيه شيي.
دمای ببينه برای روشن شين آب شيرين كن  11درده سلسيوس
انتخاب شيه است [ .]01هر چه بازهی عمل رد دماي آبشييرينكين
بيشتر باشي ،ميت زمان كار دست اه افزايش يافته در نتيجه حجم
توليي آب شيرين بيشتر م شود (ش ل  .)00افزايش بازهی دميای
عمل رد به منزله كاركرد دست اه در دماهای پيايين تير اسيت كيه
بيشتر در پايان روز اتفاق م افتي .همچنين هر چه ايين بيازه كيمتير
باشي فرصت كاركرد آبشيرينكن كمتير بيوده و زودتير خياموش
م شود .در صورت كه بازهی دماي مجاز افزايش يابي ميت زمان
كاركرد دست اه آب شيرينكن نيز افزايش يافته و مطابق ش ل 02
حجييم مخييزن آب گيير و درنتيجييه ميييزان توليييي آب گيير نيييز
افزايش م يابي.

تعيين بازه عمل رد دست اه بايي با توده به دو پارامتر ميزان توليي
آب شيرين و ميزان توليي آب گر صورت گيرد تا هم آب شرب
مورد نياز تأمين شود و نيز از سوي دورريز آب گر توليي شيه
به كمترين ميزان برسي .درنتيجه اين پارامتر بايي با توده به نياز
مشرف كننيه تنظيم شود كه اين ام ان بر روی سامانه كنترل دست اه
ودود دارد .با توده به نمودار ش لهای  00و  02با انتخاب بازهی
عمل رد  05درده سلسيوس ،ميزان توليي آب شيرين به  03ليتر و
توليي آب گر به حيود  311ليتر خواهي رسيي .روشن است كه با انتخاب
احتالف دمای  05درده سلسيوس ،دست اه در دمای  55درده سلسيوس
خاموش خواهي شي .با درنظر گرفتن كاهش حيود  5درده ای دمای
مخزن بر ارر توادل گرما با محي  ،دمای نباي آب گر با توده به
زمان مشرف بين  51تا  55درده سلسيوس خواهي بود.

علمي ـ پژوهشي

تحليل عملكرد سامانه خورشيدي

با روت داده های مربوط به تابش خورشيي ،عمل رد اين سامانه
نيز مورد ارزياب قرار گرفته است .اين دست اه در ماه های ببيار و
تابستان مورد ارزياب قرار گرفيت .نميودار مبمي كيه در تحلييل
عمل رد كل تور م توان رسم كرد ،بازده كل تور بر مونای پيارامتر
(( )Ti-Ta)/Iم باشي .بازده نيز به صورت نسوت انيرژی دريافيت شييه
توس سيال كل تور به انرژی تابش كل بر روی كل تورهيا تعييين
شيه است .در واقع به كمو اين نمودار در دمای مشخص و تابش
دريافت معلو در روزهای تابستان از كل تور مي تيوان بيه بيازده
كل تور رسيي Ti .و  Taبه ترتيه دمای آب درون كل تور كه برابير
ميان ين دمای ورودی و خرود كل تور در نظر گرفتيه شييه اسيت و
دمای هوا بر حسه درده سلسيوس اسيت كيه در زميان آزميايش
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شکل 34ـ بازده عملکردی کلکتور در مقابل دما و تابش ورودی متغير.

روت شيه است .همچنين  Iتابش دريافت كل تور (وات بر متير مربيع)
م باشي .همانگونه كه در ش ل  03قابل ديين است بازده كل تور
خورشييی مورد نظر بين  25تا  31درصي درنوسان بوده است.
ارزيابي زيست محيطي

اين طر با توده به توليي دو فراوردهی همزمان يعن آب گر
و آب شيرين ،بايي با روشهای داي زين مقايسه شيود .در روشهيای
متياول و مودود برای توليي هر يو از اين دو فيراورده مقييارهای
زيييادی ان ي رژی فسيييل يييا بييرق معييادل آن بايييي مشييرف شييود.
آبشيييرينكيينهييای غشيياي خييان دارای محيييوديت اسييتفاده
در آبهای ليهشيور بيا  TDSبياالتر از  2111ppmهسيتني .ايين
درحال است كه بر اسياس نتيجيههيای آزميايشهيا ،محييوديت
در شوری آب ورودی در دست اه تركيو خورشييی ودود نيارد .ي ي از
مبمترين پارامترهای عمل ردی دسيت اه آبشييرينكين كيفييت
آب تولييی است .با استفاده از نمونهگيری و انجا آناليز شييمياي
آب ورودی و خرود  ،عمل رد دست اه در شيرينسازی آب مورد بررس
قرار گرفته اسيت .مطيابق نتيجيههيای بيهدسيت آمييه بيا توديه
به ماهيت فرايني توخير و ميعان آب ،بيشتر امال آب گرفته شيه و
دييه م شود درحال كه غلظت كيل ميواد داميي محليول()TDS
در ورودی بيييش از  6111ppmبييوده اسييت ،آب خروديي دارای
غلظت كمتر از  51ppmبوده است .از سوی دي ر درصورت اسيتفاده از
يو آبگر كن گازی يا ديگ آبگر (با رانييمان متوسي )%31
ب يرای گرمييايش  311ليتيير آب تييا دمييای  61دردييه سلسيييوس،
حيود  61MJانيرژی الز اسيت كيه بييش از 2متير م عيه گياز
الز است و همچنين بر اساس آمار منتشر شيه از سوی ميييريت
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اطالعات انرژی آمري ا ) (EIAهر ليتر بنزين كه در وسايل بنزين
م سوزد  2/4كيليوگر كيربن دی اكسييي و بيرای گياز طويعي ،
با سوختن هر ميلييون فيوت م عيه ( 23311متير م عيه) گياز،
 61/3تن كربن دی اكسيي توليي مي شيود .كيه بير ايين اسياس
برای تأمين آب گر مورد نياز ييو واحيي مسي ون  ،بيا سيوخت
اشاره شيه  4/2كيلوگر كربن دیاكسيي در روز توليي خواهي شيي.
اين درحال است كه كل كربن دیاكسيي تولييی در ارير مشيرف
بييرق در اييين دسييت اه حيييود  1/56كيلييوگر در روز اسييت و
درصورت استفاده از پنلهای فتوولتاييو اين مقيار نييز بيه صيفر
خواهي رسيي .براين اساس ميزان انتشار گازهای آالينيه محي زيسيت
در اييين طييير بسيييار نييياچيز بيييوده و قابييل چشيييم پوشيي
م باشي .بهطور كل برتریهای زيست محيط استفاده از انيرژی
پاك خورشيي در اين طر نيز مطر بوده و با توده به نياز موديود
م توان به گونهای به توسعه كاربرد اين منوع انيرژی تجيييپيذير
در كشور كمو نمايي.
در مينه پساب تولييی با توده به اينكه حجم بيشتر آب شور
ورودی به دست اه به صورت آب گر ببياشت مشرف م شود،
اين مبم موده حفظ بيشتر منابع آب مودود م شود .چرا كه
در دست اهای آبشيرينكن متياول همواره بخش بيشتری از آب
ورودی به صورت پساب خارج و دورريز م شود .در ارتواط
با ميزان شورآب دفع شيه به محي  ،م توان ابعان داشت شورآب
چشم يری به محي وارد نم شود .تنبا در برخ از روزها كه
ميزان تابش بسيار مناسه بوده يا مشرف آب گر كمتر شيه باشي،
مقيار كم از آب گر تولييی دور ريز خواهي شي كه به صورت
محل و همراه با پساب ساختمان دفع م شود .گرچه بنا به مورد استفاده
شايي بتوان اين آب را نيز بخيره كرده و درصورت نياز
دوباره استفاده نمود .درنتيجه اين طر با محي زيست سازگار
بوده و م تواني به گسترش بهكارگيری از انرژیهای تجيييپذير
دركشور كمو نمايي .از اين رو لزو ارزياب اقتشادی بهكارگيری
اين دست اه در مناطق گوناگون كشور در پژوهشهای آينيه
ضرورت دارد.
نتيجهگيري

در اين پژوهش يو دست اه تركيو آب گر كن ي
آب شيرينكن خورشييی بر پايه فرايني رطوبت زن و رطوبت زداي
(در بخش آبشيرينكن) طراح و ساخته شيه است.
علمي ـ پژوهشي
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فرايني تركيو به گونه ای مناسه طراح شيه است تا افزون بر
سادگ ساختار فن  ،بتواني همزمان آب شرب و آب گر مورد نياز
يو مشرف كننيه خان را تأمين نمايي .كل انرژی گرماي مورد نياز
دست اه از انرژی خورشيي تأمين م شود .ساختار تركيو
دو دست اه آب شيرينكن و آبگر كن عامل مبم و تأريرگذاری
در كاهش ميزان دورريز آّب م باشي و م تواني مقيار آن را
به صفر كاهش دهي .با توده به آزمايشهای انجا شيه پارامترهای
كلييی مانني شيت دريان چ النيه ،شيت دريان رطوبتزن ،
بازهی دماي عمل رد دست اه در مقيارهای مناسه رابت شي.
همچنين نتيجهها نشان دهنيه برتری دريان طويع هوا بر دريان
ادواری در محفظه آبشيرينكن بود .نتيجههای آزمايش روزانه
دست اه نشان داد اين دست اه در شراي نام كاركرد خود م تواني
تا  21ليتر آب شيرين و بيش از  311ليتر آب گر در دمای  51تا
 55درده سلسيوس در روز را تأمين كني كه نياز معمول يو خانوار
 4نفره است .آب شرب تولييی دارای  TDSكمتر از  51ppmبوده است.
با توده به ويژگ های مطر شيه و وابست اين دست اه به ميزان
تابش دريافت خورشيي ،استفاده از اين دست اه در مناطق كويری و
دورافتاده بسيار مناسه م باشي .انجا پژوهش های ارزياب
اقتشادی دقيق برای ب هارگيری اين دست اه در مناطق گوناگون
كشور در در پژوهشهای آت پيشنباد م شود.

دوره  ،43شماره 3493 ،4

فهرست نمادها
آكنهm2/m3 ،

سط ويژه
ظرفيت گرمای ويژهJ/kgK ،
شيت دريان درم هواkg/s ،
ضريه انتقال گرمای دابهداي W/m2K ،
شيت دريان درم آبkg/s ،
گرمای نبان توخيرJ/kg ،
دماK, C ،
ارتفاعm ،
رطوبت مطلقkg vapor/kg dry air ،

a
C
G
h
L
Lv
T
z
X

زيرنويس ها

رطوبتزداي
رطوبتزن
هوا
آب
بخار آب

c
e
g
L
v

تاريخ دريافت  1313/10/6 :؛ تاريخ پذيرش 1314/ 1/32 :

مراجع
[1] Ben Bacha H., Bouzguenda M., Abid M.S., Maalej A.Y., Modeling and Simulation of a Water
Desalination Station with Solar Multiple Condensation Evaporation Cycle Technique,
Renewable Energy, 18: 349-365 (1999).
[2] Ben Bacha H., Malej A.Y., Ben Dhia H., Ulber I., Uchtmann H., Engelhardt M., Krelle J.,
Perspective of Solar-Powered Desalination with the SMCEC Technique, Desalination, 122:
177-183 (1999).
[3] BenBacha H., Damak T., Bouzguenda M., Mallej A.Y., Ben Dhia H., Study of A Water
Desalination Station Using the SMCEC Technique: Dynamic Modeling and Simulation,
Desalination, 137: 53-61 (2001).
[4] BenBacha H.,. Damak T, Bouzguenda M., Mallej A.Y., Ben Dhia H., A Methodology to Design
and Predict Operation of A Solar Collector for a Salar-Powered Desalination unit Using
the SMCEC Principde, Desalination, 156: 305-313 (2003).
[5] Zehui Changa, Hongfei Zhenga., Yingjun Yanga,Yuehong Suc., Zhanchun Duana, Experimental
Investigation of A Novel Multi-Effect Solar Desalination System Based on HumidificationDehumidification Process, Renewable Energy, 69: 253-259 (2014).
علمي ـ پژوهشي

303

3493 ،4  شماره،43 دوره

محمد ضامن و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[6] Kabeel A.E., El-Said E.M.S., A Hybrid Solar Desalination System of Air Humidification,
Dehumidification and Water Flashing Evaporation. Experimental Investigation, Desalination,
341: 50-60 (2014).
[7] Guofeng Yuana., Zhifeng Wanga., Hongyong Lib., Xing Lib., Experimental Study of A Solar
Desalination System Based on Humidification Dehumidification Process, Desalination, 277:
92-98 (2011).
[8] Soufari S.M., Zamen M., Amidpour M, Experimental Validation of An Optimized Solar
Humidification-Dehumidification Desalination Unit, Desalination and Water Treatment, 6:
244-251 (2009).
[9] Zamen M., Soufari S.M., Abbasian Vahdat S., Amidpour M., Zeinali M.A.A., Izanloo H.,
Aghababaie H., Experimental Investigation of a Two-Stage Solar HumidificationDehumidification Desalination Process, Desalination, 332: 1-6 (2014).

،"

آب شيرين كن خورشييی خان/آب رم ن

سيستم تركيو

 محمي؛ گزارش طر "طراح،[ضامن01]

.)0333( ، شركت ببينه سازی مشرف سوخت: كارفرما،پژوهش يه توسعه صنايع شيمياي ايران
[11] Zamen M., Amidpour M., Soufari S.M., Cost Optimization of a Solar HumidificationDehumidification Desalination Unit Using Mathematical Programming, Desalination, 239: 9299 (2009).
[12] Stocker W.F., Jones J.W., "Refrigeration and Air Conditioning", McGraw Hill, Singapore,
(1982).
[13] Soufari S.M., Zamen M., Amidpour M., Performance Optimization of HumidificationDehumidification Desalination Process Using Mathematical Programming, Desalination, 237:
305-317 (2009).

علمي ـ پژوهشي

309

