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Introduction 

With increasing the world's population, the need to supply water resources is increasing, as well. However, fresh 

water resources are out of reach due to climate changes, and production of drinkable water from seas and oceans has 

always been the focus of researchers. Iran with considerable levels of solar radiation and the access to open water from 

the north and south is a suitable country to produce fresh water. Using solar water desalination systems is a proper and 

economical solution to produce drinking water from salt water sources. The purpose of this research is to increase the 

performance of the solar water desalination system by using the latent heat storage system and the solar tracking 

system. Water as working fluid and parabolic collector as a source of thermal energy were used experimentally to 

produce fresh water.  

Materials and Methods 

The solar water desalination system was designed and built on a laboratory scale in the University of Kurdistan and 

the desired experiments were performed on it. The flowing fluid (water) inside the spiral tube in the tank is entered into 

the absorber tube of the parabolic collector by means of a pump. As mentioned, inside the receiver tube, there is a spiral 

copper tube with a pitch of 7 cm, which contains paraffin. The parabolic mirror, reflects the sunlight on the receiver 

tube and causes the water (as working fluid) to heat up. The cooling process is done using a specific source placed in 

the upper part of the distillation tank. In this case, the steam droplets in the tank hit the bottom surface of this cooling 

tank (which is in the form of an inverted funnel) and condensation takes place. This research was carried out during four 

separate tests on 4 consecutive days of 24th, 25th, 26th, and 27th of August, 2022 for three volume flow rates of fluid 

1.9, 3.1 and 4.2 l/min and without phase change materials in Renewable Energy Laboratory, university of Kurdistan, 

Sanandaj. The experiments were conducted under similar conditions and started at 10:00 and ended at 14:00. It should 

be noted that in the case without phase changing materials, the volume flow rate of the fluid was considered to be 4.2 

l/min. In this case, the pump was transferring the fluid at its maximum flow rate. Variations of outlet temperature, 

thermal efficiency, desalination efficiency and produced water was investigated at different conditions. 

Results and Discussion 

The results showed that by reducing the pitch of the spiral tube, the amount of heat obtained increases due to the 

increase in the Nusselt number. At the beginning of data collection, a significant part of the energy entered into the 

receiver tube is used to heat the phase change material and the spiral tube inside the receiver and this reduces the initial 

air temperature. The highest salt water temperature occurs for the fluid flow rate with a flow rate of 4.2 l.min
-1

 and the 

lowest temperature occurs for a flow rate of 1.9 l.min
-1

. With a flow rate of 4.2 l.min
-1

, the heat absorbed by the 

absorbent tube is quickly transferred to the salt water chamber by the fluid. The input energy to the tank changes from 

1.53 to 2.83, 1.14 to 2.18, and 0.73 to 1.48 MJ for fluid flow rates of 4.2, 3.1, and 1.9 l.min
-1

. For the system without 

phase change materials with a flow rate of 4.2 l.min
-1

, the thermal efficiency is lower than the cases with phase change 

materials (5.02 and 3.51 %). Moreover, using solar tracking mechanism, the thermal efficiency of the collector 

increased about 9.86% related to the system with photocell sensor. According to the values for water quality it can be 

stated that obtained sample water can be used for drinking by reducing the dissolved solids. 

Conclusion 

In this research, the process of thermal changes in the solar water desalination system using PCM has been 

investigated. The obtained results illustrated that using PCM improved the thermal efficiency of the collector. 

Moreover, the quality of obtained water from the present system was in acceptable range to drink. Using a solar panel 

tracking system improve the efficiency of the solar collector. 
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 چکیده

هدف از انجام  با صرفه اقتصادی برای تولید آب شرب از منابع آب شور است. ،کن خورشیدی یک راهکار مناسبشیرینهای آباستفاده از سامانه

ا توجه باست. پنلی خورشیدی و سامانه ردیاب  انرژی ساز گرمای نهانذخیره سامانهاستفاده از ا ب کن خورشیدیشیرینآبافزایش عملکرد  تحقیقاین 

حل  راهفازدهنده ییرمواد تغاستفاده از یابد، افزایش میجمع کننده خورشیدی به دلیل نوسانات شدت تابش خورشیدی هدر رفت حرارتی از به اینکه 

تغییر فاز  ماده. به این منظور استخورشیدی شدت تابش کاهش و یا نبود  زملنی انرژی در ساعات اوج و آزاد نمودن در سازرهیذخ مناسبی برای

 برای انجهت ارزیابی عملکرد حرارتی سه دبی جری قرار گرفت. یدرون لوله کانون مترسانتی 7 متری با گاممیلی 6ی مارپیچ دهنده به صورت لوله

 14:11تا  11:11روز متوالی از ساعت  چهاردر  و حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده )با مواد تغییر فاز دهنده( لیتر بر دقیقه 2/4و 1/3، 9/1سیال کاری 

 2/4اندمان حرارتی را در دبیکن خورشیدی مجهز به مواد تغییر فاز دهنده بیشترین رشیرینها نشان داد که سامانه آبدر نظر گرفته شد. نتایج بررسی

استفاده از مواد تغییر فاز دهنده باعث بهبود راندمان حرارتی به میزان نتایج نشان داد لیتر بر دقیقه بوده است.  9/1 دبیلیتر بر دقیقه و کمترین آن با 

ای باعث به طور قابل مالحظه وبود لیتر بر متربع مربع در چهار ساعت  722/1 ساعت، 4مدت زمان . آب شیرین تولیدی در گرددمیدرصد  10/3

 کاهش سختی موجود در آب شرب شده بود. 

 .کیفیت آبکننده خورشیدی، ردیاب خورشیدی، وری حرارتی، جمعبهرهآب شرب، کلمات کلیدی: 

 هانشانهها و نماد

 J.s-1 نرخ انرژی انتقال یافته در اثر همرفت     ̇   m2 سطح کلکتور   

 J.s-1 نرخ انرژی حرارتی دریافتی  ̇   kJ.kg-1.oC-1 ظرفیت گرمای ویژه   

D قطر لوله m  Pr عدد پرانتل - 

 - عدد رینولدز J  Re انرژی الکتریکی     

 oC دمای ورودی     - حرارتپارامتر اتالف    

 oC دمای خروجی     W.m-2.oC-1 حرارت همرفتضریب انتقال    

hfg گرمای نهان تبخیر آب kJ.kg-1  tc ضخامت دیواره m 

 W.m-2.oC-1 حرارت کلی اتالفضریب      W.m-2 شدت تابش خورشیدی   

 m3 حجم سیال Kg.s-1  V ضریب انتقال حرارت   

mw,ev جرم آب تبخیری kg  α ضریب جذب - 

 - بازده گرمایی جمع کننده η  - سیال کاریجرم  ̇ 

Nu عدد ناسلت J       بازده تبخیر آب - 

Qw انرژی مورد نیازبرای تبخیر J  μ ویسکوزیته سیال m2.s-1 

Qm مجموع انرژی مورد نیاز برای تبخیر آب J.s-1  ρ دانسیته جرمی Kg.m3 

 - ضریب انتشار J.s-1  τ گزمای انتقالی از جمع کننده به سیال  ̇ 

     J.s-1 نرخ انرژی انتقال یافته هدایتی     ̇ 
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 مقدمه

-اهمیت زیادی برخوردار میهای که مصرف روزانه آن، برای ادامه حیات و سالمتی انسان و همچنین تمام موجودات زنده از یکی از نوشیدنی

شیرین زیاد منجر به تولید آب ،های مختلفی نظیر کشاورزی و خانگیافزایش جمعیت و صنعتی شدن و همچنین تقاضا برای کاربردباشد، آب است. 

توان می ،شیرین در کره زمینآببرای تولید  (.Panchal  et al., 2019ها است )های اصلی ارزیابی تمدن انسانمصرف آب یکی از معیارشده است. 

زمینی به مقدار اندک در دسترس قرار گرفته است، اما همین اگر چه آب زیر های طبیعی بهره گرفت.ها، رودخانه و یخچالبه طور مستقیم از دریاچه

قابل استفاده برای آب آنان ور بوده و از این جهت شها حاوی آبها و اقیانوسمقدار اندک نیز بایستی پیش از استفاده تصفیه شود. از طرف دیگر دریا

 ،فزایش گرمایش جهانی و شوری منابع آب طبیعی قابل آشامیدنامصارف خانگی و به دلیل خورنده بودن قابل استفاده برای مصارف صنعتی نیست. 

های تجدیدپذیر انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی دهد.آب سوق میمنابع های هوشمندانه برای استفاده مناسب از کشف روش سمتجامعه را به 

 های زیست محیطی افزایش یافته است.های فسیلی و تقاضای جهانی برای کاستن آلودگیاست که استفاده از آن با توجه به کمبود سوخت

برای مصارف مختلف در صنعت و  آنی تأمین های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بحث انرژی و نحوهیکی از موضوعات مهمی که در دهه

چنین افزایش مشکالت زیست محیطی های فسیلی و هماتمام سوخت ،افزایش مصرف آب ،. با توجه به تداوم افزایش نرخ جمعیتکشاورزی است

ای تولید آب شیرین پدیده گرمایش جهانی( که بر به وجود آمدندر سال و  ppm 8ها )افزایش آلودگی به میزان ناشی از مصرف این نوع سوخت

های تجدیدپذیر یکی از های اخیر انرژیدر دهههای تجدیدپذیر سوق داده است. د، تحقیقات اخیر را به سمت استفاده از منابع انرژیوشصرف می

اوانی پایدار، انرژی شود. از نظر در دسترس بودن و فرمحسوب می های مختلفبرای استفاده در زمینه موضوعات جذاب در بین محققان حوزه انرژی

 .(Abu-Arabi et al., 2018) ترین منبع انرژی تجدیدپذیر استخورشیدی با ارزش

ستفاده از ا ،باشدمیکیلو وات ساعت  0/3المللی برای مناطقی که میانگین انرژی تابشی خورشید، در روز باالتر از های بینبا توجه به استاندارد

صرفه اقتصادی  های خورشیدیکنشیرینخورشیدی برای مصارفی نظیر آب جمع کنندهمهار انرژی خورشیدی از جمله برای های مختلف سامانه

 ,.Edalati et alساعت بر سال ) 3211کیلو وات ساعت در روز و  0/4 انرژی تابشی ایران با میانگین .(Kalogirou et al., 2005) خواهد داشت

با توجه به اینکه میزان شدت تابش  خورشیدی است. هایکنوری از تابش خورشیدی مانند آب شیرینترین مناطق برای بهره( یکی از مستعد2015

هایی نمود، استفاده از سامانه یرسد، استفاده حداکثرمی جمع کنندهو الزم است از انرژی خورشیدی که به  بودهخورشید در طول ساعات روز متغیر 

تواند منجر به افزایش بازده حرارتی سامانه گردد. با استفاده از مواد تغییرفازدهنده در ی انرژی حرارتی و مواد تغییرفازدهنده میسازهانظیر ذخیره

کند و یا وجود ندارد، انرژی که تابش خورشیدی افت پیدا میانجام شده و در مواقعی به صورت گرمای نهان سازیساعات اوج تابش، عمل ذخیره

سازی انرژی به صورت گرمای نهان، جذب یا آزادسازی در ذخیره گیرد.ه آزاد شده و مورد استفاده قرار ده در سیال و مواد تغییرفازدهندذخیره ش

ی ذخیره کننده از ی گرمای نهان عبارتست از جذب و آزاد کردن حرارت هنگامی که یک مادهپذیرد. ذخیرهحرارت در دمای تغییر فاز مواد صورت می

شود. با سازی به صورت گرمای نهان، از مواد تغییر فازدهنده استفاده میدهد. در ذخیرهیک فاز به فاز دیگر در دمای تقریبا ثابت تغییر حالت می

 Pielichowska andی انرژی گرمایی است )های انجام گرفته، ذخیره انرژی به صورت گرمای نهان، کارآمدترین روش ذخیرهبررسی

Pielichowski, 2014)1دهنده مواد تغییر فاز . در پژوهشی تاثیر مقدار ذوب شدن و ضخامت (MCP)  بر روی پراکندگی دمایی در مواد

عملکرد سامانه  PCMتغییر کرده و با کاهش ضخامت  PCMدهنده بررسی شد. نتایج نشان داد زمان ذوب شدن به صورت خطی با مقدار فازتغییر

های خورشیدی نیز استفاده شده و از طریق آن برای خشک هنده در جمع کنندهاز مواد تغییر فاز د .(Rostamizadeh et al.,2012) یابدافزایش می

گردد، که در ای با کروی استفاده میای، استوانهای، ورقهبه صورت الیه PCMها شود. در جمع کنندهکن استفاده میکردن محصول و یا آب شیرین

ی با استفاده از نرم افزار فلوئنت در کشور تونس بر اسازی رایانهیک کار شبیه گیری بهبود یابد.شود مجموع انرژیمای نهان باعث میهر کدام گر

قرار داده شد.  کنندهجمعدر  PCM ،سازی حرارتیوری در هنگام شب برای ذخیرهسهموی انجام شد که طی آن جهت افزایش بهره کنندهجمعروی 

 در آن در کشور چین پژوهشی انجام شد، که .(Chaabane et al., 2014) پوشش داده شد PCMایی از سامانه مخزن آب با استفاده از الیهدر این 
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. در این مطالعه از سه پرداخته شده بود PCMی حاوی هاکرهمجهز به سهموی که  کنندهجمعبه مطالعه مخازن ذخیره حرارتی خورشیدی مجهز به 

سه نقطه ذوب متفاوت  یدارا هادر درون کره استفاده شده PCMساخته شده و مواد  کربناتپلی از  کروی ظروفمختلف استفاده شد.  PCMنوع 

کن شیرین. در پژوهشی که بر روی آب(Yang et al., 2014) افزایش یافت به طور قابل توجهی وری سامانهبهره تجهیزات،. با استفاده از این بودند

موجود در سامانه، درجه حرارت آب شور برای مدت  PCMانجام شد، نتایج نشان داد به دلیل مقدار زیاد  PCMخورشیدی و  کنندهجمعمجهز به 

خورشید( وری سامانه اثرگذار بوده و آب گرم درون سامانه در هنگام نبود خورشید )بعد از غروب یابد. این عامل بر روی بهرهزمان طوالنی افزایش می

به  4/11های سرد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ضریب انتقال حرارت به صورت کلی از تواند برای اهداف گرمایشی بخصوص در محلمی

W/m
2
.K 6/2 پیدا کرده و عملکرد سامانه بهبود پیدا کرد افت (Abu-Arabi et al., 2018). 

استفاده  PCMها نیز از باشد. در این سامانهها میکنهای سهموی در آب شیرینی جمع کنندهگونه که اشاره شد، یکی دیگر از کاربردهاهمان

به عبارت دیگر به دلیل تعادل بین گرماگیری و گرمادهی سامانه کارایی  گردیده است تا بتوان راندمان حرارتی و به تبع آن آب تولیدی را افزایش داد.

( و باال بودن دوره بازگشت سرمایه از نظر اقتصادی از Duong et al., 2015عالوه بر آن سطح اشغال شده و مصرف انرژی زیاد ) بهبود یافت.

نشان  استفاده شده بود، PCMکن از پژوهشی که در آب شیرین نتایج (.Reif and Alhalabi, 2015کن های خورشیدی است )ایرادات آب شیرین

لیتر و بیشترین  3/6وری تجمعی در انتهای روز . میزان بهرهگرددمیوری تجمعی و افزایش ساعات کار سامانه افزایش بهره ببکه این مواد س داد

عالوه بر آن در برخی موارد به مواد تغییر فاز دهنده نانو ذراتی . (Rehman et al., 2018) مشاهده گردید 14:11تا  12:11وری در ساعت مقدار بهره

سهموی همراه با لوله  کنندهجمعیک تغییرات بازده حرارتی در ای دیگر، در مطالعه سازی بهبود یابد.گردد فرآیند ذخیرهکه باعث می گردداضافه می

سی قرار مورد برر سامانهاثر افزودن نانوذرات مس به موم پارافین بر عملکرد  همچنین مورد بررسی قرار گرفت.ها،  و باله  PCMتخلیه شده حاوی نانو

های خروجی به صورت و داده سازی شدهشبیه Ansys-Fluent سازی انرژی با استفاده از نرم افزارگرفت. انتقال حرارت در طی فرآیند ذخیره

مورد ( هاصله بالهضخامت باله و فاسازی پارامترهای باله )مایع پارافین در سامانه و بهینه -های تغییر فاز جامد . ویژگیکانتورهای حرارتی ترسیم شدند

 PCM فاز پارافین در سامانه داشت. همچنین اشاره شد که تغییرو ها تأثیر زیادی بر انتقال حرارت  نتایج نشان داد که افزودن باله قرار گرفت. ارزیابی

-سیال در آن دمای خروجی ای است که، غلظت جرمی بهینهPCM به درصد مس 1شود. افزودن  تر ذوب می ها سریع تر شدن ضخامت باله با نازک

  .(Elarem et al., 2021) یابدمیافزایش  درجه سلسیوس 2کاری به میزان 

گردد. یکی مختلفی استفاده می هایکنندهجمعهای خورشیدی برای گرفتن انرژی حرارتی از خورشید از کنطور که اشاره شد در آب شیرینهمان

به دلیل طراحی آسان، بازده نسبتا مناسب، قیمت مناسب و سطح اشغال کمتر، ها کنندهجمعباشد. این می، نوع سهموی هاکنندهجمعین تراز رایج

زیادی برای بهبود  هایفناوری(. تا کنون Motevali, 2013دارند )ها کنندهجمعبیشتر مورد توجه بوده و محققان سعی در بهبود کارایی این نوع 

های خورشیدی ها، تعقیب کنندهتوان به استفاده از انواع نانوسیالها میمورد استفاده قرار گرفته است که از جمله آنها کنندهجمعکارایی این نوع 

مربوط  سهموی شکل هایکنندهجمعاز منابع اتالف انرژی در  ییکه تحت خال به عنوان دریافت کننده و منعکس کننده ثانویه اشاره نمود. دقیق، لول

کاری، از ، به علت خصوصیات ناسازگار سیالشودمیمنعکس  کنندهجمعمقداری از انرژی خورشیدی که به خط کانونی به لوله دریافت کننده است. 

ذکر شده  تغییرفازدهنده مناسب یک روش کارآمد برای رفع مشکل ماده. استفاده از سیال مناسب با شودشده و از دسترس خارج میلوله گیرنده تلف 

سامانه آب شیرین کن خورشیدی گردد، استفاده از سامانه تعقیب کننده دقیق و منطبق بر تواند باعث بهبود کارایی است. یکی دیگر از عواملی که می

میزان نشان داد سهموی به صورت تجربی بررسی شد. نتایج  کنندهجمعکننده بر روی حداکثر تابش خورشیدی است. در پژوهشی تاثیر سامانه تعقیب

ای اثر مطالعه در .(Bakos, 2006یابد )% با استفاده از سامانه ردیاب خورشیدی دو محوره افزایش می46/46به میزان  انرژی دریافت شده از خورشید

 هایکنندهجمعهای خورشیدی بررسی شد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند، که کنشیرین ویژه برای آببر بازده حرارتی آن به کنندهجمعشکل 

دیگر  بسیار موثر و مفید هستند  هایکنندهجمعصرفه بودن نسبت به چندان پیچیده، باال بودن بازده و همچنین مقرون بهسهموی به دلیل قالب نه

(Abdessemed et al., 2018). 



 

 

خورشیدی سهموی صورت گرفته است. نتایج  کنندهجمعکاری مختلف بر عملکرد در زمینه تاثیر استفاده از سیالهایی نیز عالوه بر آن پژوهش

، MJ 36/17به ترتیب حدود  به عنوان سیال کاری در سامانه سامانه برای نانوسیال، روغن، گلیسرین و آب بهنشان داد که انرژی حرارتی ورودی 

MJ 46/18 ،MJ 76/17  وMJ 81/16 سازی به روشبود. همچنین مقایسه نتایج شبیهCFD نشان داد که روشCFD  میتواند عملکرد سامانه را با

)مخزن، سیال و مواد  سازی حرارتیاستفاده از سیستم ذخیره (.Alimohammadi et al.,2020بینی کند )کاری مختلف با دقت خوبی پیشسیاالت

تواند میزان ذخیره انرژی افزایش دهد. برخی از مواد )مایع یا با افزایش تابش خورشیدی در روزهای آزمایش، اثر دیگری است که می )دهندهفازتغییر

-سیالبه عنوان  آب-Fe3O4و  TiO2/روغن ، Cu ،Al2O3/ نانو سیال روغن مصنوعی،  Al2O3/ آب،  ceo2سیال+ جامد( مانند روغن هیدرولیک، 

آب  ،شودمی کنندهجمعافزایش عملکرد که سیالی  شوند و از بین موارد ذکر شدهاستفاده می خورشیدی هایکنندهجمعدر  شند کهباهای کاری می

کاری بررسی شد، نتایج به دست آمده از آنالیز راندمان با استفاده از روش است. در یک آزمایش که جهت مقایسه عملکرد سامانه با استفاده از سیال

CFD دماهای باال کمتری درکاری، تلفات نشان دهنده آن بودکه بکارگیری آب به عنوان سیال( ی داردKumar et al., 2016). 

از حد، عدم های بیشکن مشکالتی از قبیل اقتصادی نبودن سامانه، پیچیدگیشیرینهای آبشد، سامانه اشارهطور که در مطالعات پیشین همان 

های گردد، تمایل به استفاده از سامانهاین موارد باعث می د.نباشزیاد می فضایدسترسی به منابع انرژی، بازده کم، بزرگ بودن سامانه و اشغال 

دریافت کننده استفاده  تحقیق حاضر برای افزایش کارایی سامانه از یک لوله مارپیچ حاوی مواد تغییر فاز دهنده درون لوله در خورشیدی کاهش یابد.

متعادل نمودن گرماگیری و گرمادهی در لوله شده و راندمان را تا حد  باعثدهنده به طور همزمان فازشد. به عبارت دیگر حالت مارپیچ و مواد تغییر

ن برای آعالوه بر کند. بود پیدا میهای جذب و آزادسازی و حفظ تعادل حرارتی سامانه عملکرد سامانه بهبه دلیل حذف ناهماهنگیبهبود دهد. ل قاب

-های خورشیدی کوچک هستند استفاده میتشعشعات خورشیدی به طور دقیق از یک سامانه تعقیب کننده خورشیدی که شامل سلول دنبال کردن

با توجه به تحقیقات پیشین چنین  یافت. گردد. در این حالت نیز به دلیل استفاده بهینه از تشعشع خورشیدی بازده حرارتی سامانه بهبود خواهد

 کن قبال انجام نگرفته است.ای با لحاظ نمودن سامانه آب شیرینمطالعه

 هامواد و روش

 خورشیدی و متعلقات آن کنآب شیرینشرح دستگاه 

های مورد نظر بر روی آن انجام کن خورشیدی در مقیاس آزمایشگاهی در دانشگاه کردستان طراحی و ساخته شده و آزمایششیرینسامانه آب

جهت ایجاد جریان آب در لوله   DC پمپ -4 ،قاب آهنی -3 ،منعکس کننده سهموی خطی -2 ،پایه دستگاه -1گرفت. اجزای دستگاه عبارتند از: 

مخزن  -11 واحد سردساز، -PCM، 11لوله حاوی  -9 ،حسگرها -8 ،مجاری انتقال سیال -7 ،لوله جاذب -6 ،کننده خورشیدیتعقیب -0 ،گیرنده

کننده باشد که در طول جمعکننده سهموی خطی دارای یک ورقه استیل با دهانه سهموی میمنعکسباشد. می لوله مارپیچ درون مخزن -12 ،سیال

های سهموی با پایه کنندهجمعسامانه مورد نظر از یک . شددر نظر گرفته کننده برای منعکس قابیامتداد یافته است و از یک محافظ آهنی به عنوان 

 نشان داده شده است.  1 کن خورشیدی در شکلشیرینخورشیدی ساخته شده است. اجزای اصلی سامانه آب ردیابفلزی و موتور محرک و سامانه 



 

 

 

 پمپ -4قاب آهنی،  -3منعکس کننده سهموی خطی،  -2 پایه دستگاه، -1ش شامل مورد استفاده در پژوه کن خورشیدیآب شیرین . اجزای اصلی سامانه1شکل 
DC  ،0- لوله حاوی  -9حسگرها،  -8 مجاری انتقال سیال، -7 لوله جاذب، -6 خورشیدی، ردیابPCM، 11- لوله  -12مخزن سیال،  -11 ،کننده واحد سرد

 مارپیچ درون مخزن

Fig. 1. The main components of the solar water desalination system used in the research including 1- Device base, 2- 

Linear parabolic reflector, 3- Steel frame, 4- DC pump, 5- Solar tracker, 6- Absorber tube, 7- Fluid transfer tubes, 8- 

Sensors , 9- Copper tube containing PCM, 10- Cooling unit, 11- Fluid tank, 12- Spiral pipe inside the tank 

 کن خورشیدی و متعلقات آنشیریندستگاه آب

ابتدا  شده است. لیست 1در جدول شامل نوع، جنس، اندازه و ویژگی هر جزء کن همراه با متعلقات و جزئیات آنشیریناجزای مختلف سامانه آب

، جذب تابش کنندهجمع. کار اصلی شودمیکن و سپس زیر مجموعه هر عنصر با جزئیات توضیح داده اجزای اصلی تشکیل دهنده سامانه آب شیرین

ورق استیل براق از خورشیدی است.  کنشیرینترین بخش هر آبکه مهم خورشیدی و تبدیل آن به انرژی گرمایی و انتقال آن به سیال عامل است

است که سهموی یک آینه سهموی شکل کننده جمعاستفاده شد. قابل ذکر است که سهموی  هکنند جمع )آینه( بانندهبه عنوان بازتا ،ضدزنگ صیقل

 یابد.یدر کانون آن یک لوله جاذب قرار دارد. نور خورشید با استفاده از آینه بر روی لوله دریافت کننده متمرکز شده و به سیال عامل انتقال م

 کنسهموی و سامانه آب شیرین کنندهجمع . جزئیات1جدول 

Table 1. Components details of the solar collector and desalination system 

 سیستم اصلی
Base system 

 توصیفات اجزا
Description of 

element 

 جزئیات زیر مجموعه اجزا
Details of sub element 

Solar collector Parabolic trough 

collector  

Reflector: Stainless steel (Area: 1500900 mm2, thickness: 1mm) with 

the reflection coefficient of 0.91, absorption coefficient of 0.1 and 

concentration factor of 25.  Inclination angle was 45o in north-south. 

 Receiving element A 30 mm copper tube, 1mm thickness 

Desalination 

system 

Tank An Aluminium tank, with diameter of  300mm and height of 500 mm, 

covered by 40 mm thick of glasswool (for insulation) 

 Spiral PCM tube A copper tube with 1 mm thickness, 6 turn and 10 mm pitch, located at the 

middle of the tank by 100mm distance from the bottom. 

 Working fluid Nanofluid (Water + Al2O3, 3.75%) 

 Fluid pump DC 12 volt, Max. 10 Ampere, 5.9 lit/min, Model (NM, 32-60-180) 

Distillation system A 0.5 mm thickness steel, with a conical water collector and capacity of 10 

liter.  

Tracking 

mechanism 

Elecetromotor A DC electromotor, 12 V, 40 rpm, Model: JSX69-370, China. 

 Gear box A 1:80 Gearbox, Model: 2363-75-China 

 Detectors Two 10 Watt PV, Monocrystal, RT010-M, Restar solar Co, Made by PRC 

 Controling circuit An arduino, 36Lenovo Z500-laptop                  

 PV Panel 10W, YL 10C-18b, Module efficency: 17.4%, Current at Pmax: 0.56A 
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درجه  111تا  81دمای درون مخزن ذخیره کننده بین در عین حال سعی بر آن است که و  بودهدر این مطالعه هدف ذخیره کردن انرژی 

جذب  برایسهموی ه کنندهجمعدر نتیجه از آب به عنوان سیال ذخیره کننده و انتقال دهنده انرژی در سامانه استفاده شد. لوله جاذب  باشد.سلسیوس 

قرار  PCMمتر حاوی سانتی 7 حداکثری و انتشار حداقل انرژی خورشیدی به رنگ سیاه مات پوشش داده شد. در درون لوله جاذب، لوله مسی با گام

لیتر بود. برای توزیع مناسب گرما درون مخزن تقطیر و امکان تقطیر حداکثری  7ظرفیت مخزن آب شور که برای عمل تقطیر استفاده شد،  شد.داده 

J.gها استفاده گردید. در این حالت با توجه به ظرفیت گرمایی ویژه آب )از سنگریزه
-1

.
o
C

 .J)سنگریزه ظرفیت گرمایی ویژه آن از  ( که مقدار192/4 1-

g
-1

.
o
C

 ,.Nasri et alد )نکامکان گرمایش سامانه در مدت زمان کم به دلیل افزایش مساحت درگیر با سیال افزایش پیدا می است،بیشتر ( 782/1 1-

قرار گرفته بر روی بدنه مخزن دو دریچه  ،لوله فنری مارپیچیاین برای ورود و خروج  وتعبیه شده است مخزن یک لوله فنری مرکز (. در 2019

یک پمپ  کنندهجمعپوشش داده شد. در ورودی  از جنس فوم مترمیلی 11 به ضخامت جلوگیری از تلفات حرارتی، اطراف مخزن با عایق برایاست. 

گرم  10گرم در هزار است، به میزان  10برای تهیه آب شور، با توجه به اینکه درصد نمک آب شور دریا ولت دی سی قرار گرفته است.  12سیال 

 نمک بلورین )نمک دریا( در یک لیتر آب شرب معمولی حل گردیده و به مقدار مورد نیاز در سامانه قرار داده شد.

 روند کارکرد سامانهتوضیح 

نقش مهمی در بازده  (1) سهموی لوله دریافت کننده کنندهجمعباشد و در آن می کنندهجمع ،ن قسمت یک سامانه حرارتی خورشیدیتریمهم 

و در هنگام  شدهذخیره  ساعات اوج تابش در آندر  حرارتی که انرژی گرددباعث میی انرژی بخش ذخیره کنندهدارد. استفاده از  کنندهجمعحرارتی 

( در درون لوله 4یافته ) نشان داده شده است. سیال جریان 2 کن خورشیدی در شکلشیرینهندسه سامانه آب .گرددآزاد  یخورشید کاهش تابش

یا لوله دریافت  لوله جاذبون در طور که اشاره شدهمان شود.سهموی وارد می کنندهجمع ی جاذبداخل مخزن به وسیله پمپ به داخل لوله مارپیچ

تابش خورشید را روی لوله  (3) که حاوی پارافین است. با تابش نور خورشید، آینه سهموی، متر قرار داردسانتی 7، یک لوله مسی مارپیچ با گام کننده

که در درون لوله جاذب  PCMگردد. بخشی از این انرژی حرارتی توسط لوله دریافت کننده منعکس کرده و باعث گرم شدن آب درون لوله جاذب می

از طریق  (6به وسیله پمپ ) گرم شدهگردد. آبکاری جریان یافته از لوله جاذب میگرم شدن سیال باعثقرار گرفته، جذب شده و بخش دیگر 

ز طریق خروجی شود و سپس آب ارود و سبب گرم شدن آب شور درون مخزن میمی (7) به درون لوله مارپیچ داخل مخزن (2) مجاری جریان سیال

کاری )آب( یک فرآیند بسته است که سبب گرم شدن آب شور درون در واقع مسیر جریان سیال .کندلوله مارپیچ به درون لوله جاذب جریان پیدا می

 شود. مخزن می

قطرات بخار درون  در این حالتشود. قرار گرفته انجام می (7) در قسمت فوقانی مخزن تقطیرکه  (9) با استفاده از یک منبعسازی فرآیند سرد

قطرات ایجاد شده در  گیرد.( برخورد کرده و عمل میعان صورت میاست به صورت یک قیف معکوسکه ) مخزن سردسازمخزن به سطح زیرین 

آب گرم خارج شود. ه می( انتقال داد8خروجی به شیشه آب ) لوله ( حرکت نموده و از11سمت نوک قیف ) ، بهبا توجه به هندسه شیبدار واحد سردساز

-قرار گیرد. فرآیند شیرین در سامانهآن انجام شده مورد استفاده  گرمایش دربه عنوان ورودی مخزن که پیش تواندمی از قسمت سرد ساز (11) شده

یابد تا بتوان به میزان آب شیرین تولیدی قابل توجه درون سامانه دست پیدا کرد. قابل ذکر است به دلیل سازی آب شور در سامانه آنقدر ادامه می

-توان از سامانه استفاده کرد و همین امر سبب افزایش بازده سامانه میدر سامانه خورشیدی در هنگام نبود تابش خورشید نیز می PCMاستفاده از 

 نمایش داده شده است. 2 در شکل (16( و ثبت کننده داده )14( و پیرانومتر )13به همراه  بادسنج) گردد. شماتیک اجزای اشاره شده



 

 

 

خروجی  -0ورودی سیال کاری، -4منعکس کننده،  -3خروجی سیال،  -2لوله جاذب،   -1شامل:  همراه با جزئیات کن خورشیدیشیرین. شماتیک سامانه آب2شکل 
 -13، ورودی سیال کاری به پمپ -12جریان بخار،   -11ورودی آب سرد،  -11واحد سردساز ،   -9آب شیرین،  -8مخزن آب شور،  -7پمپ،  -6سیال کاری، 

 دیتاالگر -10پیرانومتر،  -14بادسنج، 
Fig. 2. Schematic of solar desalination with details including: 1- Absorber tube, 2- Fluid outlet, 3- Reflector, 4- Working fluid inlet, 

5- Working fluid outlet, 6- Pump, 7- Salt water tank, 8- Outlet drinkable water, 9- Chiller unit, 10-Cold water inlet, 11-Steam flow, 

12-Working fluid inlet to the pump, 13-Anemometer, 14-pyranometer, 15-Datalogger 

 ماده تغییرفازدهنده و نحوه قرارگیری آن درون لوله مارپیچ

که تغییر تغییرفازدهنده،  موادباشد. گرم می 171پارافین وکس ساخت شرکت ایران پارافین به مقدار  آزمایش این در ی بکارگرفتهتغییرفازدهنده

زمانی، مقدار انرژی حرارتی زیادی  کوتاهها دارند. زیرا در یک بازه  PCMبیشترین استفاده را در مقایسه با دیگر  است، جامد به مایع حالتفاز آنها 

ی ویژه باال و ضریب انتقال حرارت، ظرفیت گرما یین،کند. در این تحقیق نیز به دلیل خواص منحصر به فرد نظیر عدم فساد، نقطه ذوب پاذخیره می

متر در طول میلی 71با گام متر میلی 6/1با ضخامت  و مترمیلی 6مسی با قطر  درون لوله RT50پارافین در دسترس بودن از پارافین استفاده گردید. 

 ارائه شده است. 2فیزیکی پارافین در جدول -ترموخواص گرفت.  متر ریخته شده و سپس داخل دریافت کننده مرکزی قرارمیلی 2111

 جمع کننده داخل PCM عنوان به استفاده مورد واکس پارافین . خواص2جدول 

Table 2. Properties of paraffin wax used as PCM inside the collector  
 دمای حالت

 جامد
Solid 

temperature(K) 

 گرمای ویژه

Specific heat 

 (kJ.kg-1 K-1) 

 هدایت حرارتی

Thermal 

conductivity 

 (W.m-1 K-1) 

 گرمای نهان

Latant heat 

(kJ.kg-1) 

 ضریب انبساط حجمی

volumetric 
expansion 

Coefficient(1.K-1) 

 چگالی

Density 

(kg.m-3) 

 

 دمای حالت مایع
Liquid 

temperature 

(K) 

 ویژگی

property 

317.3 2.1 0.2 166 0.000561 783 325 
 مقدار

Value 

 پنلی سامانه تعقیب کننده تابش خورشیدی

کن خورشیدی است. این شیرینهای آبهای مهم در افزایش راندمان دستگاهاستفاده از سامانه تعقیب کننده خورشیدی مناسب، یکی از روش

سهموی قرار گرفته است. با  کنندهجمعدر قسمت باالی لوله جاذب  درجه 40ه ا زاویاست که ب RT010Mسامانه دارای دو عدد پنل خورشیدی مدل 

کند. در طول روز، را ملزم به تغییر زاویه به موازات خورشید می کنندهجمعکننده خورشید تغییر زاویه تابش خورشید در طول ساعات روز، سامانه تعقیب

جریان عبوری از پنل کننده، تعقیب سامانهدر  تا بیشترین راندمان سامانه به دست آید.عمود قرار گیرد  کنندهجمعزاویه تابش خورشید باید بر سطح 

تابش خورشید را ها بارکه پنل فرمان داده و به ازای هر کنندهجمعانتقال و سپس به موتور محرک  -36Lenovo Z500خورشیدی به برد آردوینو
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را  کنندهجمعسهموی فعال شده و  کنندهجمع، الکتروموتور قرار داده شده بر روی محور آیدو اختالف بین دو خروجی پنل به وجود می کندحس می

 افتد.میکار به  کنندهجمعدار محور ولت گیربکس 12دهد. با استفاده از یک الکتروموتور جریان مستقیم در جهت تابش خورشید تغییر مکان می

 گیریگرها و ابزارهای اندازهحس

 بر رویها در داخل مخزن آب شور و دیگری استفاده شد. یکی از ترموکوپل K های نوعاز ترموکوپلبت دما در نقاط مختلف سامانه ثبه منظور 

برای گر برای ثبت دمای محیط، در نظر گرفته شد. و یک حس کنندهجمع و ورودی خروجیدر دما گر دو حس چنین. هم شد داده مبدل مارپیچ قرار

m.sت ( با دقUNI-T-363, Chinaاز بادسنج ) ی محیطسرعت جریان هواگیری اندازه
-شد. برای سنجس رطوبت محیط از رطوبت استفاده 1/1 1-

 TESگیری شدت تابش خورشیدی از پیرانومتر دیجیتالی )% استفاده شد. همچنین برای اندازه1( با دقت HT, 3600, Lutron, Taiwanسنج )

1333R, CMP6, Taiwan با دقت ) W.m
ه وسیله ترازوی آب خروجی از آزمایش در صبح روز بعد بروز آزمایش،  چهاراستفاده شد. در طی  21-

 .شدمیگرم، وزن  11/1گرم با دقت  1011به ظرفیت  FX-3000GDمدل  ANDدیجیتال 

 های محیطیداده

نشان داده شده است. متوسط تابش خورشیدی در روزهای  4در روزهای آزمایش در شکل  کنندهجمعتغییرات شدت تابش خورشید به سطح 

رسد. پس از آن روند وات بر متر مربع( می  981به حداکثر میزان خود ) 13:31تا  13:11افزایش یافته و در حدود ساعت  11:11آزمایش از ساعت 

ه زمان مناسب برای ذخیره انرژی حرارتی باید زمانی شود کگیرد. با توجه به تغییرات نمودار شدت تابش خورشیدی مشخص میکاهشی به خود می

در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که در  14:11تا  12:11تواند از ساعت در نظر گرفته شود که شدت تابش خورشید بیشینه است. این حالت می

 روزهای آزمایش شرایط محیطی مناسب و آسمان صاف بود.

 

 خورشیدی در طول روزهای آزمایش در مقابل زمان به وقت محلی. تغییرات شدت تابش 4شکل 

Fig. 4. Changes in solar radiation intensity during the test days versus time to local time 

شدت تابش نشان داده شده است. دمای هوا با افزایش  0میانگین تغییرات دمای محیط و رطوبت نسبی در طول روزهای آزمایش در شکل 

های شود. این امر توسط پدیدهدهد که مقداری از انرژی حرارتی دریافتی در جو زمین به گرما تبدیل مییابد و این نشان میخورشیدی افزایش می

های محیطی شود. با افزایش میزان گرد و خاک و آالیندهدهد و باعث افزایش دمای هوا میهای هوا رخ میمحیطی از جمله ذرات خاک و مولکول

های آب )بین (. اما با افزایش شدت تابش خورشیدی، در اثر تبخیر مولکولRehman and Mohandes, 2008این افزایش دما بیشتر خواهد بود )

نشان  0(. همانطور که در شکل Rehman and Mohandes, 2008یابد )( به میزان قابل توجهی کاهش میRHهای هوا( رطوبت نسبی )مولکول

کند. عالوه بر آن میزان درصد تغییر می 13درصد تا   2/21از  RHدرجه سلسیوس و  3/32به   3/23ده شده است، دمای هوای محیطی از دا

 متر بر ثانیه متغیر است و این تغییرات در طول روزهای آزمایش محسوس نبوده است. 2/1تا  1/1تغییرات سرعت باد محیط بین 
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 گیریما، رطوبت و سرعت هوای محیط در طول ساعات داده. روند تغییرات د5شکل 

Fig. 5. Changes in temperature, humidity and ambient air velocity during the hours of data collection 

 

 

 ساز انرژیعملکرد حرارتی جمع کننده با سامانه ذخیره :حاسبات نظریم

 2 تواند با استفاده از رابطهتلف شده و انرژی باقیمانده به صورت انرژی گرمایی مفید می ،کنندهجمعاز  بخش عمده انرژی خورشیدی دریافتی

 ( فاکتور جذب انرژی خورشیدی است(ατ) )محاسبه شود:

(2)  uQ =A ( ( ) ( ))c R o L i oF I U T T    
 (:Eltawil et al., 2018گردید ) محاسبه 3 با استفاده از رابطه ASHRAE standard 2003مطابق با  جمع کننده بازده گرمایی

(3) 
pu

mc ( )Q
= =

A A

o i

C o C o

T T

I I




 

سازی انرژی . در جریان ذخیرهه استبا موم پارافین پر شد سیستم ذخیره سازی شامل لوله مسی است که داخل لوله دریافت کننده قرار گرفته و

و پارافین به حالت جامد در داخل لوله مارپیچ از طریق جذب گرما از سیال،  شده)شارژ(، زمانی که شدت تابش در سطح باالیی قرار دارد، سیال گرم 

. محیط است کمتر از دمای کنندهجمع، دمای سیال داخل استیابد. هنگامی که شدت تابش خورشیدی در سطح پائینی به حالت مایع تغییر می

نماید. منتقل می یر کنندهطتق محفظهو  کنندهجمع لوله جریان یافته در در داخل سیالو پارافین انرژی گرمایی را به  شدهبنابراین تغییر فاز بالعکس 

 سهموی،مع کننده های مسی به عنوان پوشش. مدار گرمایی ج، مشتمل بر دو بخش اصلی است: پارافین و لولهPCMانرژی جذب شده توسط واحد 

انرژی  3 می باشد. شکل کنندهجمعکه به عنوان سیستم ذخیره سازی به کار گرفته شده است و عملکرد گرمایی  PCMشامل سیال، دیواره و 

دهد به دیواره مسی، از طریق همرفت منتقل شده و سپس از دیواره به پارافین هدایت شده است، را نشان می سیالگرمایی جذب شده، که از 

(Esakkimuthu et al., 2013 .)در این حالت ( دمای پارافینPCM افزایش )و در نتیجه فاز  یافتهPCM (. 3کند )شکل در نقطه ذوب تغییر می 

 
 PCMمدار انتقال حرارت برای سیال، لوله مسی و پارافین به عنوان ماده  .3 شکل
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Fig 3. Heat transfer circuit for fluid, copper tube and paraffin as PCM material 

 4( با استفاده از رابطه Tf.out( و خروجی )Tf.inتواند با در نظر گرفتن دمای ورودی )به سیال، می کنندهجمعمیزان انرژی گرمایی منتقل شده از 

 (:Serale et al., 2016) شودمحاسبه 

(4) 
, ,Q =m ( )f p f in f outc T T

 
 ( بستگی دارد:Tc,m( و دمای پوشش )Tf,mبه میانگین دمای سیال ) PCM( Qconvشار گرمایی همرفتی از سیال با دمای باالتر به پوشش دیواره )

(0) 
c , ,Q =h A ( )conv co f m c mT T

 
 .گرددبه کمک رابطه زیر تعیین می hcکه در آن 

(6)     
 

 
   

باشد که مقدار آن عدد ناسلت می Nu الزم و ضروری هستند.کننده جمعاعداد ناسلت، رینولدز،  پرانتل جهت محاسبه ضریب انتقال گرما در 

 قابل محاسبه است. 7این تحقیق با استفاده از رابطه برای 

(7) Nu 0        
   

    
    

 شوند: بیان می 9 و 8 به ترتیب عدد رینولدز و عدد پرانتل هستند. این اعداد با استفاده از رابطه Prو Re، 7 در رابطه

(8) Re 
   

 
 

(9) Pr 
   

 
 

 (:Koca et al., 2008قابل محاسبه است ) 11 از رابطه ،داخل لوله مسی منتقل شده است پارافینکه به  انتقال گرمایی

(11) ,

w

( )
Q =k A

c m pcm

cond co

c

T T

t



 
 ,.Goyal et al) با روابط ارائه شده در منبع پذیر کل دهد، انرژی مبادلهسازی و تخلیه رخ مییند ذخیرهآ، فرPCMبا توجه به تغییر فاز در 

 .شودتعریف می( 1998

 بازده انرژی

سازی را کن در طول مسیر فرآیند شیرینشیریندرون مخزن به کل انرژی مصرف شده سامانه آبنسبت انرژی مصرف شده برای تقطیر آب 

 .(Morad et al., 2018قابل محاسبه است ) 11گویند. انرژی مصرفی برای تبخیر آب از رابطه نسبت انرژی مصرفی می

(11)               ,                        (T       ) 

 
kJ.kg)گرمای نهان تبخیر در هنگام تصفیه شدن     و (kg)آب تبخیری      که در آن 

-1
 باشد.دمای نمک زدایی بر حسب کلوین می آب (

 قابل محاسبه خواهد بود:  12 از رابطه ASHRAE 2003کننده طبق استاندارد انرژی جمعبر این اساس بازده 

(12)     
  

     
 

 13، رابطه تبخیر آبتعیین بازدهی  برای، گرمکنو انرژی کل )الکتریکی و گرمایی( ورودی به  تبخیر آبمقدار انرژی الزم برای گرم کردن و 
 (.Mousa and Abu Arabi, 2012) گرددلحاظ می

(13)       
  

        

 

کردن یک  تبخیربه صورت انرژی الزم برای  SCEگردد. محاسبه می (SEC)با پارامتر مصرف انرژی ویژه  کن خورشیدیآب شیرینعملکرد 
 .شودمشخص می 14 شود که به صورت رابطهتعریف می آبکیلوگرم از 

(14) m

o

Q
SEC

W


 
 تاریخ و محل انجام آزمایش

لیتر بر  2/4و  1/3، 9/1برای سه دبی حجمی سیال  1411شهریور ماه، سال  0و 4و 3و 2روز متوالی  4آزمایش مجزا در  چهاراین پژوهش طی 
های تجدیدپذیر دانشگاه کردستان در شهر سنندج انجام شد. آزمایشات در شرایط مشابه در آزمایشگاه انرژی و حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده دقیقه



 

 

لیتر بر  2/4الزم به ذکر است که در حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده دبی حجمی سیال  اند.افتهپایان ی 14:11آغاز و در ساعت  11:11و از ساعت 
 داد.دقیقه در نظر گرفته شد. در این حالت پمپ در حداکثر دبی خود انتقال سیال را انجام می

 :نتایج و بحث

 حرارت در سامانهتغییرات 

 یبرانشان داده شده است.  یدیخورش کنشیرینآب سامانهدر داخل سه حالت از جریان سیال ا دمای سیال در مخزن تقطیر ب)الف(  6 در شکل

 رییتغبا دمای سیال ، جریان سیالانواع  یبرابا توجه به شکل مشخص است که . داردقرار رون لوله جاذب حرارت د فاز درریی، مواد تغطیهمه شرا

متغیر بودن سرعت جریان سیال در . با توجه به ابدییو کاهش م شیافزا به ترتیب و کاهش تابش شیبا افزا نرخ گرمایش و کندتغییر میشدت تابش 

 تیظرف لیبه دلکاری )در این تحقیق همان طور که اشاره شد از آب به عنوان سیال. ه استمتفاوت بود دمای سیال و کاهش شیافزا زانیمسامانه، 

گیری در مقابل شرایط محیطی قرار ست، سامانه حداقل به مدت یک ساعت قبل از شروع آزمایش و داده( استفاده گردید. الزم به ذکر اشتریب یگرما

برداری قسمتی از انرژی وارد شده به لوله دریافت کننده صرف گرم کردن مواد تغییرفازدهنده و لوله مارپیچ درون شد. در ساعات شروع دادهداده می

لیتر بر دقیقه و کمترین  2/4دهد. بیشترین دمای آب شور برای سرعت جریان سیال با دبی امانه را کاهش میدمای ابتدایی سدریافت کننده شده و 

لیتر بر دقیقه، گرمای جذب شده توسط لوله جاذب سریعا به وسیله سیال به محفظه آب  2/4افتد. با دبی اتفاق می لیتر بر دقیقه 9/1آن برای دبی 

لیتر بر دقیقه  9/1یابد. این در حالی است که با دبی ن از افت حرارت در سامانه جلوگیری نموده و دمای آب شور افزایش مییابد. بنابرایشور انتقال می

به عبارت دیگر شود. به کندی در سامانه جریان یافته و گرمای ورودی به میزان محدودی به آب شور انتقال داده می کاری به دلیل سرعت کم، سیال

 (.Godarzi et al., 2014شود )ی جریان سیال گرمای بیشتری از جمع کننده خارج میبا افزایش دب

لیتر بر دقیقه نمایش داده  2/4)ب( تغییرات دمای آب شور برای حالت با و بدون مواد تغییرفازدهنده در سامانه با دبی  6 عالوه بر آن در شکل

تغییر شده است. با توجه نمودارها، مشخص است که در حالت بدون مواد تغییرفازدهنده، دمای آب شور دارای نوسانات زیادی نسبت به حالت با مواد 

در این حالت نوسانات حرارتی به وجود آمده از تابش خورشیدی به وسیله لوله مارپیچ حاوی مواد تغییر فاز دهنده جذب و یا آزاد شده فاز دهنده است. 

شود. عالوه بر آن دمای آب شور برای حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده کمتر از حالت با مواد تغییر فاز دهنده بنابراین حرارت تولیدی متعادل می

و به تبع آن جذب حرارت  یافته افزایشکننده عدد ناسلت کاری با سطح درونی لوله دریافتست. در این حالت به دلیل احتمال تماس بیشتر سیالا

 ,.Zhao et al., 2009, Li et al) اندکردهرا گزارش سهموی نتایج مشابه  هایکنندهجمعهای حرارتی در مورد ویژگی قاتیتحق یابد.می بهبود

2016, Muñoz et al., 2017, Jean et al., 2015.) 

  
. الف( تغییرات دمای آب داخل محفظه تقطیر الف( برای شرایط مختلف از جریان سیال، ب( برای دوحالت با تغییرفازدهنده و 6شکل 

 لیتر بر دقیقه 2/4بدون تغییرفازدهنده با جریان سیال 

Fig. 6. a) Changes of water temperature inside the distillation chamber a) for different conditions of fluid flow, b) 

for two conditions with phase changer and without phase changer with fluid flow of 4.2 l/min 
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کننده سهموی برای سه نوع جریان سیال و برای حالت بدون مواد تغییر فاز از طریق جمع مخزنوارد شده به  ییگرما یانرژ)الف(  7در شکل 

لیتر بر دقیقه لوله مارپیچ حاوی پارافین، درون لوله دریافت کننده انرژی خورشیدی  9/1و  1/3، 2/4دهنده نشان داده شده است. برای هر سه دبی 

روند تغییرات میزان انرژی حرارتی ورودی مانند دمای آب شور در سامانه متغیر بوده و با افزایش توان دریافت که قرار دارد. با توجه به شکل می

برداری افزایش یافته و پس از آن با کاهش شدت تابش یابد. میزان انرژی حرارتی از ساعات ابتدایی دادهشدت تابش خورشیدی افزایش می

لیتر بر دقیقه افزایش  2/4تا  9/1رد. میزان دریافت انرژی حرارتی در حالی که دبی سیال از گیروند کاهشی به خود می 13:31خورشیدی از ساعت 

. به این دلیل که با افزایش سرعت جریان سیال، انرژی حرارتی دریافت شده به وسیله لوله، از چرخه خارج شده و باشدمی افزایشی به صورتیابد، می

هایی است که دبی سیال بیشتر است. در لیتر بر دقیقه، دمای سطح بیرونی لوله جاذب بیشتر از حالت 9/1گردد. در دبی مستقیما وارد محفظه می

االمکان به آب شور درون محفظه انتقال  تیکاهش یافته و ح ،درون لوله جاذبدر کاری سیال بیشتربا جریان  لوله های باالتر دمای سطح بیرونیدبی

 کند.مگاژول تغییر می 48/1تا  73/1و  18/2تا  14/1، 83/2تا  03/1لیتر بر دقیقه از  9/1و  1/3، 2/4های رای دبییابد. انرژی ورودی به مخزن بمی

کننده بدون مواد کن خورشیدی در حالتی که لوله دریافتشیرینتغییرات انرژی حرارتی ورودی به محفظه آب )الف( 7عالوه بر آن در شکل 

داده شده است. در این نمودار نیز مشخص است که در ساعات ابتدایی بخشی از انرژی حرارتی تولیدی صرف افزایش تغییرفازدهنده است، نشان 

گیرد. همچنین با توجه به نمودار، نوسانات انرژی مگاژول( اما پس از آن روند افزایشی به خود می 138/1شود )تقریبا دمای مواد تغییر فاز دهنده می

گیری و آزادسازی مداوم سامانه، بیشتر کند به دلیل عدم انرژیه سامانه بدون مواد تغییرفازدهنده کار میحرارتی برای حالتی ک

)ب( مجموع انرژی حرارتی خروجی از  7. همچنین در شکل  (Alimohammadi et al., 2020, Muñoz et al., 2017, Jean et al., 2015)است

لیتر بر  2/4تا  9/1ن داده شده است. میزان گرمای جذب شده توسط سامانه با افزایش دبی جریان سیال از کننده در شرایط مختلف از سامانه نشاجمع

یابد. انرژی حرارتی برای سامانه با مواد تغییرفازدهنده بیشتر از حالت بدون مواد تغییرفازدهنده با دبی مگاژول افزایش می 87/41تا  26/21دقیقه از 

 مگاژول( است.   01/3مگاژول ) 36/37انرژی حرارتی ورودی در این حالت  لیتر بر دقیقه است. 2/4

  

های مختلف از کن خورشیدی برای دبیبه محفظه آب شیرین و ب( انرژی کل ورودی تغییرات انرژی حرارتی ورودیالف(  .7 شکل

 سیال کاری و حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده نسبت به زمان

Fig. 7. a) Variations of input thermal energy, b) total input energy to the solar water softener chamber for 

different flow rates of the working fluid and the state without phase-changing materials in relation to time. 

 بازده و راتییتغ است. کننده خورشیدیی جمعکند، بازده حرارتیم تعیینرا  یدیخورش سامانه کی مناسب که عملکردعوامل مهمی از  یکی

با و بدون در نظر گرفتن انرژی الکتریکی که برای به جریان درآوردن سیال استفاده  ،یلوله سهمو یدیکننده خورشجمع ییگرما یانرژ یوربهره

 63/42لیتر بر دقیقه افزایش یافته و از  2/4تا  9/1نشان داده شده است. بازده حرارتی در هر دو حالت با افزایش جریان سیال از  8 گردد، در شکلمی
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هر دبی سیال با در نظر گرفتن انرژی الکتریکی مصرفی در سامانه کمتر است. در حالتی که دبی برای . این مقادیر رسیددرصد  42/08 بهدرصد 

ای که از مواد کند. برای سامانهگیرد، بنابراین بازده حرارتی نیز افت پیدا میبیشینه است، توان الکتریکی بیشتری مورد مصرف قرار می جریان سیال

الکتریکی در نظر گرفتن انرژی  لیتر بر دقیقه و شرایط یکسان، بازده حرارتی در هر دو حالت با و بدون 2/4تغییر فاز دهنده استفاده نشده است با دبی 

گردد، در صورتی که انرژی با توجه به اینکه در این تحقیق انرژی الکتریکی برای پمپ و الکتروموتور مصرف می (.درصد 01/3و  12/0کمتر است )

ها در همه حالتیابد. به این دلیل بازده سامانه حرارتی تولیدی در مقایسه با انرژی الکتریکی مصرفی کمتر باشد، بازده سامانه به شدت کاهش می

سهموی  کنندهجمعدر تحقیقات مشابه استفاده از نانو سیال باعث بهبود کارایی کمتر از شرایطی است که انرژی الکتریکی در نظر گرفته نشده است. 

-آبدر  ییگرما یانرژ نیتأم یبرا یدیخورش هایسامانهمحققان که از  ریسا(. Khosravi et al., 2019; Alimohammadi et al., 2020گردید )

 .(Lim et al., 2016, Cheng and Zhan, 2016) ندا هرا گزارش کرد یمشابه جینتا اند،نمودهاستفاده  هاکنشیرین

 

 . تغییرات بازده جمع کننده خورشیدی با شرایط مختلف8 شکل

Fig. 8. Solar collector efficiency changes with different conditions 
 میزان آب شیرین تولیدی

آوری آب از زمان شروع آزمایش و تا صبح روز بعد میزان آب تولیدی برای هر آزمایش نشان داده شده است. الزم به ذکر است جمع 9 در شکل

های دیگر دقیقه بیشتر از دبیلیتر بر  2/4پذیرفت. با توجه به اینکه راندمان حرارتی برای دبی جریان سیال )قبل از شروع آزمایش بعدی( صورت می

لیتر بر دقیقه به  2/4و  1/3، 9/1های بوده است، بنابراین میزان دریافت آب شیرین در این حالت نیز بیشترین میزان خواهد بود. آب تولیدی برای دبی

باشد. ساعت می 4و به مدت  14:11تا  11:11 سامانه از ساعات تولیدیباشد. مقدار آب می لیتر بر متر مربع در چهار ساعت 722و  007، 301ترتیب 

ساعت(، میزان آب  11)غروب آفتاب( بکار انداخت )حداقل به مدت  21:11)طلوع آفتاب( تا ساعت  7:11در صورتی که بتوان سامانه را از ساعت 

 81فید، سعی گردید آب در دماهای کمتر از شیرین خروجی از سامانه نیز افزایش خواهد داشت. الزم به یادآوری است که برای حفظ مواد معدنی م

 2/4میزان آب خروجی از سامانه هنگامی که لوله بدون مواد تغییرفازدهنده و دبی جریان سیال کاری  9درجه سلسیوس بخار شود. همچنین در شکل 

پارافین درون لوله جاذب با عدم وجود لوله مارپیچ  به که با توجهاست  لیتر بر متر مربع 606لیتر بر دقیقه است، نشان داده شده است. آب خروجی 

شد که ضریب انتقال حرارت همرفت درون لوله دریافت این حالت باعث می گرما و کاهش عدد ناسلت، کمتر از حالت با مواد تغییر فاز دهنده است.

 کاهش یافته و سرعت تبخیر کمتر شود. کننده تابش خورشیدی کاهش یافته و انرژی از اطراف لوله تلف شود. بنابراین دمای سیال
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 کن خورشیدیآب شیرین . میزان آب تولیدی در شرایط مختلف از سامانه9 شکل

Fig. 9. Theamount of produced water at different conditions of the solar desalination system 

 (SECو مصرف انرژی ویژه ) کنآب شیرینبازده 

شود یاستفاده م یمختلف یارهایاز معی مجهز به مواد تغییر فاز دهنده و سامانه جریان بازگشتی دیکن خورشخشک سامانهعملکرد  یابیارز یبرا

 یبرا SEC، واضح است که الف -11 منظور هستند. با توجه به شکل نیا یدو پارامتر معروف برا یو راندمان کل SEC مصرف انرژی ویژه که

 یانرژ ،PCMوجود که با  یمعن نیبه ایابد. حالت با ماده تغییر فازدهنده مقدار آن کاهش میاست و در  موارد ریاز سا بیشتر PCMبدون  ستمیس

لیتر  2/4به  9/1از  سیالعالوه بر آن با افزایش سرعت جریان  .ابدییم محسوسی کاهش ،آب لوگرمیک 1 تبخیر یبرا ازیمورد ن یکیو الکتری حرارت

را  SEC راتییتغالف -11 کلش نیهمچنیابد. فزایش میدر این حین میزان مصرف انرژی الکتریکی ایابد. اما کاهش می SECسامانه،  در بر دقیقه

بر  یمنابع انرژ ریسا ریثأت یبررس ی( برارایگان ینرژ)به عنوان ا کنندهجمعشده توسط  یجمع آور یحرارت یبدون در نظر گرفتن انرژ سامانه یبرا

 .یابدمگاژول بر کیلوگرم تغییر می 30/2تا  14/2 آن از ری، مقادتولید آب شیرینمختلف  طیشرا یحالت، برا نیدهد. در اینشان م را شدن آبتبخیر 

بدون با و  سامانه تبخیر کننده یراندمان کل ن،یعالوه بر ا .مگاژول بر کیلوگرم حاصل شد 21/2 این مقدار برای حالت بدون مواد تغییر فاز دهنده

PCM لیبه دلتبخیر نمودن آب شور ، بازده سرعت جریان سیال شینشان داده شده است. مطابق شکل، مشخص است که با افزا ب-11 در شکل 

سامانه تبخیر کننده و در  سیال انیجر ی)برا پمپی الکتریکی به وسیله صرف انرژحالت م در این. ابدییم شیافزا زمان و انرژی مصرفی کاهش

و  9/1 دبی% به ترتیب برای 71/29% و کمترین آن 72/30میزان بیشترین بازده به  .ابدی یکاهش مانرژی حرارتی ورودی  و (خورشیدی کنندهجمع

به دلیل بیشتر بودن مجموع انرژی حرارتی  با استفاده از ماده تغییر فازدهندهتوسط سامانه  رتبخیر نمودن آب شوبازده لیتر بر دقیقه به دست آمد.  2/4

شد، انرژی خروجی از وجود ماده تغییر فاز دهنده باعث می درصد بهبود پیدا کرد. 1/8حداقل به میزان  کن خورشیدیورودی به سامانه آب شیرین

 درصد افزایش یابد. 41/9جمع کننده خورشیدی به میزان 
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مختلف  طیدر شراخشک کردن خورشیدی سنجد  یراندمان کلب(  ،کل( یو انرژ الکتریکی ی)با در نظر گرفتن انرژ SEC مقادیر . الف(.11شکل 

 و فواصل مواد تغییر فازدهنده هوا جریان
Fig 10. a). SEC values (considering electrical energy and total energy), b) overall solar drying efficiency of oleaster at 

different air flow conditions and phase change material distances 

 مدهآارزیابی کیفی آب مقطر به دست 

نمونه به آزمایشگاه تخصصی آب و پساب آزمایشگاه مرکزی  ،برای ارزیابی کیفی آب مقطر حاصل از سامانه آب شیرین کن خورشیدی سهموی

ای تمیز در های خارج شده از سامانه برای عدم اثرگذاری مواد بر روی کیفیت آب در درون ظرف شیشهانتقال داده شد. نمونه کردستاندانشگاه 

 (.11درجه سلسیوس نگهداری شدند )شکل  4یخچال در دمای 

  
 شیرین کن خورشیدی برای کیفیت سنجی. نمونه آب خروجی از سامانه آب11شکل 

Fig. 11. Sample of the water output from the solar water desalination system for quality measurement  

نمایش داده شده است. با توجه به مقادیر مربوط به پارامترها حاصل از ارزیابی نمونه در آزمایشگاه،  پارامترهای فیزیکی و شیمیایی 3 در جدول

اند. عالوه بر نسبت به آب شرب شهری به میزان قابل توجهی کاهش یافته نمونه سختی و کل مواد جامد محلول در آبتوان دریافت که میزان می

باعث کاهش عناصر مفید نیز  استفاده از سامانه رسیده است. از طرف دیگر 9/6به  8/8باشد از آن میزان اسیدیته که یکی از مشخصات آب شرب می

میلی گرم بر لیتر  20تا  11مل کلسیم، پتاسیم، منیزیم و سدیم هستند. میزان منیزیم مجاز برای آب شرب استاندارد بین گردیده است. این عناصر شا

میلی گرم بر لیتر  21است. آب تقطیر شده منیزیم کمتری نسبت به حد استاندارد دارد. مقادیر کلسیم با در نظر گرفتن سختی کل نیز بایستی کمتر 

 ;Yang et al., 2003باشد )میلی گرم بر لیتر می 3تا  1و  11تا  0(. برای پتاسیم و سدیم مقادیر مجاز به ترتیب بین Alwan et al., 2021باشد )

Khan et al., 2023ذکر  (. عالوه بر آن آب مقطر حاصل شده باعث حذف عنصر آهن به عنوان یک عنصر مضر در آب شده است. با توجه به مقادیر

 تواند برای مصرف به صورت شرب مورد استفاده قرار گیرد.با کاهش مواد جامد محلول و سختی می نمونهتوان دریافت که آب می 3 شده در جدول

 ربمقادیر مربوط به عناصر تشکیل دهنده برای آب حاصل از سامانه و آب ش .3 جدول

Table 3. Values of constituent elements for sample water and drinking water 

 عناصر

 (میلی گرم بر لیترمقدار کیفی یا کمی )

Quantity or Quality (mg/lit) 
Element 

 آب نمونه

Sample water 
 آب شرب خام

Tap water 
 Calcium 17 6 کلسیم

 Nitrates 1.7 0.3 نیترات

 Iron 1.2 0 آهن

 Total Hardness 550 10.17 سختی کل

 Potassium 1.4 1.1 پتاسیم

 Mangnesium 12 2.5 منیزیم

 Sodium 3.6 0.1 سدیم

 PH 8.8 6.9 اسیدیته

 Salt 0.1 0 نمک



 

 

 Total dissolved solids 465 76 کل مواد جامد محلول

 پنلیکارایی استفاده از سامانه تعقیب کننده 

استفاده از سامانه تعقیب کننده پنلی بود. در این سامانه های قابل توجهی که در این سامانه قرار داده شد، همان طور که اشاره شد یکی از نوآوری

های فتوسل برای برآورده نمودن تعقیب خورشیدی گروات و یک مدار آردوینو استفاده گردید. در سامانه پیشین از حس 11از دو پنل خورشیدی 

در مقابل تغییرات اندک تابش خورشیدی در روزهای ابری  استفاده شده بود. سامانه مذکور به دلیل عدم حساسیت قابل توجه و عدم واکنش پذیری

در سرعت جریان سیال، برای سامانه اولیه  14:11تا ساعت  11:11راندمان حرارتی پایینی داشت. در شرایط مشابه متوسط راندمان حرارتی از ساعت 

درصد حاصل شد. کوچک ترین انحراف از  42/08این راندمان  درصد به دست آمده بود، این در حالی است که برای سامانه حاضر 06/48)با فتوسل(  

های خورشیدی باعث بهبود کارایی توان دریافت استفاده از پنلگردد. بنابراین میخط کانونی جمع کننده سهموی باعث افت حرارتی سامانه می

 کن خورشیدی شده است.حرارتی سامانه آب شیرین

 گیرینتیجه
لیتر بر  2/4و  1/3، 9/1در سه دبی سیال  PCMکن خورشیدی با استفاده از شیرینحرارتی درون سامانه آب تغییرات رونددر این تحقیق به بررسی 

استفاده شد. نتایج زیر از  ی پنلیکننده خورشیدمتر پرداخته شده است. برای بهبود کارایی سیستم از سامانه تعقیبسانتی 7دقیقه با لوله مارپیچ به گام 

 هش به دست آمد:این پژو

  بدون مواد تغییر فاز دهنده بهبود یابد.حالت  باعث شد بازده حرارتی و کارایی سامانه نسبت به، ماده تغییرفازدهنده در داخل لولهقرارگیری 

 شود، استفاه نمیشود، نسبت به حالتی که از ماده تغییرفازدهنده دمای آب شور داخل لوله در حالتی که از ماده تغییرفازدهنده استفاده می

لیتر بر دقیقه و کمترین آن  2/4بیشتر بود. یشترین دمای آب شور در حالت استفاده از ماده تغییرفازدهنده برای سرعت جریان سیال با دبی 

 باشد.می لیتر بر دقیقه 9/1برای دبی 

  مگاژول( است.   01/3مگاژول ) 36/37لیتر بر دقیقه با مقدار  2/4بیشترین انرژی حرارتی ورودی برای سرعت جریان سیال با دبی 

   درصد به  01/3و  12/0لیتر بر دقیقه و شرایط یکسان، در حالت با و بدون مواد تغییرفازدهنده به ترتیب  2/4بازده حرارتی سامانه با دبی

 دست آمد.

 به دست آمد. لیتر بر متر مربع در چهار ساعت 722و  007، 301 لیتر بر دقیقه به ترتیب 2/4و  1/3، 9/1های ر تولیدی آب شیرین با دبیمقدا 

 .آب استحصال شده از سامانه دارای سختی کمتری نسبت به آب شرب معمولی بود. هر چند مواد آلی موجود در آن کاهش یافته بود 
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