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هحوداهیي کیویایی ،1علی ارشادی

2

1داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ،گشٍُ هٌْذػی هکاًیک ،داًـکذُ هٌْذػیٍ ،احذ دصفَل ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،دصفَل ،ایشاى
 2اػتادیاس ،گشٍُ هٌْذػی هکاًیک ،داًـکذُ هٌْذػیٍ ،احذ دصفَل ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،دصفَل ،ایشاى
دسیافت :پاییض  96پزیشؽ :تْاس 97
چکیدُ
ّذف اكلی دس ایي پظٍّؾ تشسػی ٍ تحلیل آصهایـگاّی اًشطی ٍ اگضسطی جشیاى اجثاسی آب ؿَس دس دػتگاُ آب ؿیشیي کي خَسؿیذی هی تاؿذ .دس ایي ساػتا
یک دػتگاُ آب ؿیشیي کي خَسؿیذی ّشهی طشاحی ٍ ػاختِ ؿذُ اػت .آصهایؾ ّا دس ؿْش اَّاص کِ دس هَقؼیت جغشافیایی  31دسجِ ٍ  2۲دقیقِ ػشم ؿوالی
ٍ  48دسجِ ٍ  4۲دقیقِ طَل ؿشقی ٍ تا استفاع  12هتش اص ػطح دسیا ٍاقغ ؿذُاػت ،دس فلل پاییض تا هیاًگیي دهای َّای  26دسجِ ػاًتی گشاد ٍ دس دٍ حالت تا
جشیاى اجثاسی آب ؿَس ٍ تذٍى آى كَست گشفتِ اػت .جْت اجثاسی کشدى جشیاى آب ؿَس دسٍى هخضى اص یک پوپ آب تا تَاى ٍ 28.8ات اػتفادُ ؿذُ اػت.
ًتایج تحلیل اًشطی ٍ اگضسطی ًـاى داد کِ  ،هیاًگیي ساًذهاى گشهایی دػتگاُ ػاختِ ؿذُ دس دٍ حالت ٍجَد جشیاى اجثاسی ٍ ػذم ٍجَد جشیاى اجثاسی دس هاُ
آتاى تِ تشتیة  ٍ %25 ٍ %18دس هاُ آرس تِ تشتیة  %21 ٍ %16هحاػثِ گشدیذ .ساًذهاى اگضسطی دػتگاُ دس هاُ آتاى تشای دٍ حالت ٍجَد ٍ ػذم ٍجَد جشیاى
اجثاسی تِ تشتیة  ٍ %2۲ ٍ %14تشای هاُ آرس تِ تشتیة  %13 ٍ %9هحاػثِ ؿذ کِ ًـاى دٌّذُ کاّؾ ساًذهاى اگضسطی دس حالت ٍجَد جشیاى اجثاسی اػت.
* عْدُدار هکاتباتa.ershadi@yahoo.com :

کلوات کلیدی :آب ؿیشیي کي ،اًشطی خَسؿیذ ،جشیاى اجثاسی
تَدُ کِ اص ًظش اقتلادی هقشٍى تِ كشفِ ًیؼت .تأثیش ؿکل ٍ اًذاصُ
حَضچِ دػتگاُ تا اػتفادُ اص پَؿؾ پالػتیکی فـشدُ تشای دػتگاُ تا
حالت هٌفؼل تَػط داًـوٌذاى هختلفی هطشح ؿذُ اػت].[13-7
تشای افضایؾ تاصدُ سٍصاًِ دػتگاُ هٌفؼل دس هقایؼِ تا ػیؼتن
خَسؿیذی فؼال ٍ هجتوغ ؿذُ تا کلکتَسّای خَسؿیذی هاًٌذ هتوشکض
کٌٌذُ پاساتَلیک ،کلکتَس لَلِ تخلیِ ٍ کلکتَس كفحِ تخت سٍؽ ّای
کوتشی دس دػتشع اػت .دس هیاى ایي گضیٌِ ّا ،کلکتَس كفحِ تخت تِ
جْت کاستشد آػاى ٍ ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ تؼویش کوتش ،سایج تش هی تاؿذ.
ّو چٌیي دس ػیؼتن ًوک صدای خَسؿیذی اکتیَ یک گشهای هاصاد اص
طشیق کلکتَس خَسؿیذی ٍاسد حَضچِ دػتگاُ هیـَد.
آًالیض اگضسطی دػتگاُ خَسؿیذی هٌفؼل تَػط ًًَض]ّ ٍ [14وکاساى
دس هکضیک اًجام گشفت .اها هحذٍدیت ّای صیادی دس اسصیاتی اگضسطی
ػیؼتن ًوک صدای فؼال ٍجَد داسد .گاسػیا سٍدسیگض ٍ گَهض کاهاچَ
][15یک آًالیض اگضسطی چٌذ گاًِ سٍی ػیؼتن خَسؿیذی دس هشکض
تحقیقات خَسؿیذی آلوشیا دس اػپاًیای جٌَتی اًجام دادًذ .آًالیض اًشطی ٍ
اگضسطی اثش ػِ گاًِ تش سٍی دػتگاُ تقطیشی کِ تا اًشطی خَسؿیذی کاس
هیکٌذ اًجام ؿذ .ایي کاس قذست هلشف ّش ٍاحذ جشم اص آب تلفیِ ؿذُ
سا تلَست کوی تیاى هی کٌذ [16] .ساًذاهاى اگضسطی تشای تأثیش ػِ گاًِ
ػیؼتن تیي  %19تا  %17 ، %26تا  %2۲تشای تأثیش دٍ گاًِ ٍ تشای تأثیش
تکی ػیؼتن کوتش اص  %4تذػت آهذ .آًالیض اگضسطی تلَست ٍػیغ دس

 -1هقدهِ
ػیؼتن ّای خَسؿیذی تش پایِ فشآیٌذ تقطیش آب ؿَس ٍ تا اػتفادُ اص
اًشطی حشاستی خَسؿیذ کاس هی کٌٌذ .تِ طَس کلی سًٍذ ًوک صدایی
خَسؿیذی داسای دٍ حالت هٌفؼل ٍ فؼال اػت کِ تَػط هلیک][1
گضاؽ ؿذُ اػت .ػلیواى ] [2تِ هطالؼِ ػولکشد دػتگاُ فؼال اص ًَع
حَضچِ ای ،هجتوغ ؿذُ تا یک کلکتَس كفحِ تخت پشداختِ اػت.
کیاتؼیشٍسات][3ػولکشد یک اثش چٌذ گاًِ سا تش سٍی دػتگاُ تقطیش
خَسؿیذی هجتوغ ؿذُ تا یک کلکتَس خَسؿیذی كفحِ تخت سا تحلیل
صاکی] [4یک دػتگاُ ًوک صدای خَسؿیذی فؼال اص ًَع
کشد.
هؼوَلی یک طشفِ تا یک کلکتَس تا حالت تشهَػیفَى سا تِ كَست
آصهایـگاّی هَسد تشسػی قشاس دادُ اػت ٍ دسیافت کِ تیـتشیي افضایؾ
تاصدُ تا هیضاى  33دسكذ ٍ صهاًی کِ آب دسٍى حَضچِ تِ ٍػیلِ کلکتَس
كفحِ تخت پیؾ گشم ؿَد سخ هیذّذ .تیَاسی ٍ ّوکاساى][5هذلؼاصی
کاهپیَتشی اسصیاتی ػولکشد دػتگاُ هٌفؼل سا تِ خَتی دػتگاُ فؼال
تَػؼِ تخـیذًذ .تشیپاتی ٍ تیَاسی ] [6یک آصهایؾ تشای هطالؼِ تأثیش
ػوق آب ؿَس تش گشهای داخلی ٍ اًتقال جشم تشای ػیؼتن اکتیَ اًجام
دادًذ .دس تحقیقاتی کِ تِ تاصگی دس صهیٌِ ًوک صدایی اًجام گشفتِ اػت،
داًـوذاى حالت هٌفؼل سا یک سًٍذ کٌذ ًوک صدایی هی داًٌذ .تاصدُ
سٍصاًِ دػتگاُ تا حالت هٌفؼل حذٍد یک کیلَگشم تش هتش هشتغ دس سٍص
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تحلیل آزهایشگاّی اًرشی ٍ اگسرشی جریاى اجباری آب شَر در دستگاُ آب شیریي کي خَرشیدی

تشسػی آصهایـگاّی تأثیش جشیاى اجثاسی آب ؿَس ...

طشاحی ،ؿثیِ ػاصی ٍ اسصیاتی ػولکشد اًشطی ػیؼتن هَسد اػتفادُ قشاس
گشفت ٍ .تَػط ّپثاػلی گضاسؽ ؿذ[]َّ .[17آ ٍ ّوکاساى ][18یک
سٍؽ آًالثض اگضسطی تشای ًوک صدای خَسؿیذی تا اثش چٌذ گاًِ سٍطَتت
صًی – سطَتت صدایی اسائِ کشدًذ .ػایشٍل ٍ ّوکاساى ] [19یک آًالیض
اگضسطی تشای خـک کشدى رسات هشطَب دس یک تؼتش ػیال اًجام دادًذ
چشا کِ آًالیض اگضسطی دس تؼیاسی اص فشآیٌذ ّای غزایی ٍ كٌؼتی حائض
اّویت اػت.
دس ایي پظٍّؾ توٌظَس اػتثاسػٌجیً ،تایج حاكل ؿذُ تا پظٍّـْای
هؼتثش پیـیي] [2۲هَسد هقایؼِ ٍ اػتثاسػٌجی قشاس گشفتِ اػت .دس
پظٍّؾ ّای پیـیي تحلیل اگضسطی تشای ایجاد جشیاى اجثاسی تَػط
پوپ ،اًجام ًـذُ اػتّ .وچٌیي اػتفادُ اص پوپ جْت ایجاد جشیاى
اجثاسی یکی اص ًَآٍسیْای ایي پظٍّؾ هی تاؿذ .دس پظٍّؾ فؼلی تِ
جْت ایجاد ًَآٍسی دس تجضیِ ٍ تحلیل تْتش ػولکشد دػتگاُ آب ؿیشیي
کي خَسؿیذی ّشهی ػاختِ ؿذُ ،تحلیل اگضسطی دػتگاُ اًجام ؿذُ
اػت.
 -2ساخت دستگاُ ٍ طرز کار آى
دػتگاُ آب ؿیشیي کي خَسؿیذی طشاحی ؿذُ دس ایي پظٍّؾ داسای
یک حَضچِ فلضی تِ هؼاحت یک هتش هشتغ ٍ تا استفاع  3۲ػاًتی هتش
هیثاؿذ .ػقف حَضچِ تا یک پَؿؾ ؿیـِ ای ّشهی ؿکل پَؿاًذُ ؿذُ
اػت .جشیا ى اجثاسی آب ؿَس تَػط یک پوپ آب الکتشیکی ایجاد ؿذُ
اػت .ؿکل  1تلَیش ٍاقؼی دػتگاُ سا ًـاى هیذّذ.

شکل  :2شواتیک دستگاُ آب شیریي کي

 -3-1هدلسازی حرارتی
هؼادالت تقای اًشطی دس آب ؿیشیي کـي خَسؿـیذی تا اػتفـادُ اص
تحـلیل هؼادالت اًتقال حـشاست ٍ ضشائة اًتقال حشاست تیي الیِ ّای
هختلف آى ًَؿتِ هی ؿَد.
تقای اًشطی تایذ تشای الیِ ّای صیش ًَؿتِ ؿَد:
 -1پَؿؾ ؿیـِ فَقاًی
 -2حَضچِ آب ؿَس
 -3کف حَضچِ
دس ایي هذلؼاصی فشضْای صیش دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت:
.1

شکل :1تصَیر ٍاقعی دستگاُ آب شیریي کي خَرشیدی

دهای ؿیـِ دس قؼـوت داخلی ٍ تیـشًٍی تا ّن تشاتش اػت ٍ
یک ػذد هـخق هی تاؿذ .تِ ایي هؼٌی کِ تشای ؿیـِ

 -3هدل سازی حرارتی ٍ ثبت دادُ ّا

گشادیاى

دهایی

دس

ًظش

گشفتِ

ًـذُ

اػت.

Tig  Tog  Tg

ایي پظٍّؾ دس ؿـْش اّـَاص تا هَقـؼیت جغشافیایی  31دسجِ ٍ 2۲
دقیقِ ػشم ؿوالی ٍ  48دسجِ ٍ  4۲دقیقِ طَل ؿشقی ،دس تخؾ
جلگِای خَصػتاى ٍ تا استفاع  12هتش اص ػــطح دسیا ٍ دس تاصُ صهـاًی 1
آتاى  1396تا  3۲آرس  1396دس سٍصّـای كـاف ٍ آفتـاتی اًـجام ٍ
اطالػـات جـَی اص ٍب ػایــت ایٌتشًتی اطـالػات آب َّایی
 [21] www.accuweather.comاػتخشاج ؿذُ اػت.
دس سٍصّای آصهایؾ اص ػاػت  9كثح تا  18تؼذ اص ظْش تِ كَست
ػـاػت تِ ػــاػت دادُ ّـای هـَسد ًـظش کِ ػثاستٌذ اص:
 دهای َّا -ؿذت تاتؾ خَسؿیذ

.2

دهای آب ؿَس تِ كَست تـک دها دس ًظش گشفتِ هیـَد.

.3

خَاف ثاتت فشم هیـًَذ .تؼلت ایٌکِ تغـییشات دها دس ایي
ػیؼتن تؼـیاس ًاچیـض اػت ٍ کلـیِ خَاف تاتغ دها هی
تاؿٌذ دس ًتیجِ فشم ثاتت تَدى خَاف فشم هؼقَلی اػت.
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 دهای ؿیـِ دهای آب ؿَس دسٍى هخضى هیضاى آب تَلیذ ؿذُ دس ّش ػاػت تش حؼة لیتش تش هتش هشتغ دسػاػت
اًذاصُ گیشی ؿذُ اًذ.
ًوای ؿواتیک دػتگاُ آب ؿیشیي کي خَسؿـیذی ػاختِ ؿذُ
هخضى آب ؿـَس  ،پَؿؾ ؿیـِ ای ٍ هجشای جوغ آٍسی آب ؿیشیي سا
ًـاى هی دّذ(ؿکل  .) 2ػیؼتن کاهال ػایق ٍ آب تٌذی ؿذُ ٍ تا حذ
اهـکاى اص ٍسٍد ٍ خشٍج َّا جلَگیشی ؿذُ اػت .تیـتشیي استفاع آب ؿَس
دس هخضى  2۲ػاًتیوتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .کاًال ّایی جـْت
جوـغ آٍسی ٍ اسػـال آب ؿـیشیيِ تؼثیِ ؿذُ اػت .دٍس تا دٍس هخـضى اص
ػایق ّـای حشاستی جــْت ًاچیض ًوَدى افت حـشاست اػتفادُ ؿـذُ
اػت.

کیویایی ٍ اسؿادی

 -3-1-1تحلیل گرهایی شیشِ][22

اًتقال حـشاستی اص ػـتطح تحتاًی کـِ كـفحِ جـارب هی تاؿــذ ٍاسد
آب ؿـَس هیــَد (ؿکل .)4

ؿکل ً 3وای ؿواتیک پایؼتگی اًشطی دس پَؿؾ ؿیـِ ای تاالی
حَضچِ سا ًـاى هی دّذ.

شکل ً :3وای شواتیک پایسٌگی اًرشی در پَشش
شیشِ ای][22

()9

I w  qcbw  qcwg  qrwg  qewg

()11

)  w (1   g ) I  hb (Tb  Tw )  ht (Tw  Tg

تحلیل اًشطی تشای ؿیـِ فَقاًی کِ تغییشات دها تشای آى دسًظش گشفتِ ًـذُ
()11

تلَست صیش هی تاؿذ:
() 1

I g  qcwg  qrwg  qewg  qcg

() 2

)  g I  ht (Tw  Tg )  ha (Tg  Ta

ؿکل ً 5وای ؿواتیک پایؼتگی اًشطی دس کف حَضچِ آب ؿَس سا ًـاى
هی دّذ.

ht  hcwg  hrwg  hewg

() 3
() 4

()6

() 7

C  0.54,

 -3-1-3تحلیل گرهایی کف حَضچِ][22

اص آًجاییکِ:

() 5

m  0.25

k
hb  w2 C (Gr. Pr) m ,
Lw2

]1/ 3

( Pw  Pg )Tw
268900  Pw

hcwg  0.884Tw  Tg 
Tw  Tgi4
4

)   w (Tw  TgiTw  Tgi Tw  Tgi
3

2

2

) ( Pw  Pgi
Tw  Tgi

3

Tw  Tgi

hrwg   w

hewg  (16.276  10 3 )hcwg

5144
) , T, units is Kelvin
T

شکل ً :5وای شواتیک پاستگی اًرشی در کف حَضچِ][22

P(T )  exp( 25.317 

()12

ضشائة اًتقال حشاست تَػط دافی ٍ تیکوي ،1991هالیک ٍ 1982
کَپش  1969اسائِ ؿذُ اًذ.

()13

ha  5.7  3.8v

() 8

()14

 -3-1-2تحلیل گرهایی آب شَر][22

I b  qcbw  qloss
)  b (1   w )(1   g ) I  hb (Tb  Tw )  htot (Tb  Ta
1

L
1
htot   ins  
K
h
a 
 ins

 -3-1-4تَلید ساعتی ٍ رٍزاًِ آب شیریي][22

تَلیذ ػاػتی آب ؿیشیي اص دػتگاُ آب ؿیشیي کي خَسؿیذی تَػط
سٍاتط صیش تذػت هی آیذ:

اًتقال حشاست خشٍجی اص آب ؿَس تا ػِ جولِ تیاى هیـَد :تثخیش،
تـؼـغ ٍ جــاتجایی آصاد کِ تِ ؿیـِ فَقاًی ٍاسد هیــَدّ .وچٌیي
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شکل ً :4وای شواتیک پایستگی اًرشی در آب شَر][22

تشسػی آصهایـگاّی تأثیش جشیاى اجثاسی آب ؿَس ...

()15
کل تَلیذ سٍصاًِ تشای دػتگاُ تَػط ساتطِ صیش تیاى هیـَد:

ساًذهاى حشاستی دس ػیؼتن خَسؿیذی تِ ؿکل صیش تیاى هی
ؿَد:
()17

-3-1-5آًالیس اگسرشی][22

دس ایي تحلیل اگضسطی ٍسٍدی تِ ػیؼتن اص ساتطِ صیش تِ دػت هی آیذ:
()18

شکل ً : 6وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى گرهایی در هاُ شٍئي (تیر) در هقالِ هرجع

[]20

اگضسطی ٍسٍدی کِ اص طشف تـؼـغ خَسؿیذ هی تاؿذ اص طشیق

راندمان بدون جریان اجباری
راندمان با جریان اجباری

ساتطِ صیش تیاى هیـَد:

35%
30%

()19

20%
ساًذهاى اگضسطی تـکل صیش اػت:

15%
10%

()2۲

راندمان گرمای ی ()%

25%

5%
0%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ساعت های روز

 -3-2اًدازُ گیری ٍ تجسیِ ٍ تحلیل
تِ هٌظَس تشسػی ػولکشد دػتگاُ آب ؿیشیي کي ػاختِ ؿذُ دس ایي
پظٍّؾ ٍ اػتثاس ػٌجی دقیق آىً ،تایج تذػت آهذُ سا تا یک هقالِ
هشجغ[ ]20هقایؼِ ؿذُ اػت .دس هقالِ هشجغ رکش ؿذُ تِ هٌظَس تْثَد
تْشُ ٍسی دػتگاُ آب ؿیشیي کي ،اص یک هحَس چشخاى تِ هٌظَس ایجاد
جشیاى دس حَضچِ آب ؿَس اػتفادُ ؿذُ اػت .دس اداهِ ساًذهاى گشهایی
دػتگاُ آب ؿیشیي کي ػاختِ ؿذُ ٍ دػتگاُ هَسد تشسػی دس هقالِ
هشجغ دس دٍ حالت ٍجَد جشیاى اجثاسی ٍ ػذم ٍجَد آى تشای دٍ هاُ آتاى
ٍ آرس ٍ طٍئي ٍ جَالی تشسػی ؿذُ اػت (ؿکل ّای  6تا .)9

شکل ً :7وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى گرهایی در حالت ٍجَد ٍ عدم ٍجَد
جریاى اجباری در دستگاُ ساختِ شدُ در پصٍّش فعلی در هاُ آباى

شکل ً :8وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى گرهایی در هاُ جَالی (هرداد) در
هقالِ هرجع[]20
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()16

کیویایی ٍ اسؿادی

راندمان بدون جریان اجباری
راندمان با جریان اجباری

اگزرژی بدون جریان اجباری

30%

اگزرژی با جریان اجباری

15%
10%

15%
10%

5%
5%

0%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ساعت های روز

0%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ساعت های روز

شکل ً :9وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى گرهایی در حالت ٍجَد ٍ عدم ٍجَد
جریاى اجباری در دستگاُ ساختِ شدُ در پصٍّش فعلی در هاُ آذر

شکل ً :11وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى اگسرشی دستگاُ د
دٍ حالت ٍجَد ٍ عدم ٍجَد جریاى اجباری در هاُ آباى

تشسػی ٍ هقایؼِ ًوَداسّای ؿکل ً 9 ٍ 8 ،7 ،6ـاى هیذّذ کِ ساًذهاى
گشهایی دس حالت ٍجَد جشیاى اجثاسی آب ؿَس دسٍى حَضچِ تیـتش اص
حالت تذٍى جشیاى اػتّ .وچٌیي ایي ساًذهاى دس هاُ ّای گشم تش ػال
تیـتش اػت .تِ گًَِ ای کِ دس هاُ جَالی(هشداد) کِ هیاًگیي دهای َّا
تیـتش اص هاُ طٍئي(تیش) هیثاؿذ هیاًگیي ساًذهاى گشهایی دػتگاُ ًیض
تیـتش اػت  .تِ ّویي تشتیة دس دػتگاُ ػاختِ ؿذُ ًیض هیاًگیي
ساًذهاى گشهایی دس هاُ آتاى تیـتش اص آرس هی تاؿذ.
یکی دیگش اص پاساهتشّای هْن ٍ تأثیش گزاس دس تْشُ ٍسی دػتگاُ آب
ؿیشیي کي ،تجضیِ ٍ تحلیل ساًذهاى اگضسطی ػیؼتن هی تاؿذ .دس هقالِ
هشجغ ایي پاساهتش تشسػی ًـذُ اػتٍ ،لی دس ایي پظٍّؾ ساًذهاى اگضسطی
دػتگاُ دس دٍ حالت ٍجَد جشیاى اجثاسی ٍ ػذم ٍجَد آى تشای دٍ هاُ
آتاى ٍ آرس هحاػثِ ؿذُ ٍ ًتایج حاكل تِ كَست ًوَداسی دس ؿکل ّای
ً 11 ٍ 1۲ـاى دادُ ؿذُ اػت.

تا تَجِ تِ دٍ ًوَداس ؿکل  ، 11 ٍ 1۲هـاّذُ هیـَد کِ ساًـذهاى
اگـضسطی دػتــگاُ آب ؿیشیي کــي خَسؿـیذی دس حـالت ٍجَد جشیاى
اجثاسی آب ؿـَس ًؼـثت تِ حالتـی کِ جـشیاى اجثاسی آب ؿـَس ٍجـَد
ًذاسد هقـذاس کوتـشی داسد .ػاهلی کِ هَجة کاّـؾ یافتي ساًـذهاى دس
حالت ٍجَ د جشیاى اجـثاسی آب ؿـَس ٍجَد پوپ آب تـشقی جْت ایجاد
ایي جـشیاى اػـت ،تِ ایي خاطـش کِ جـْت تأهـیي اًـشطی الکتشیکی
هـَسد ًیاص پوپ آب هیـضاى قاتل تَجْی اًشطی هلشف هی ؿَد.
ً -4تایج ٍ پیشٌْادات
ػولکشد دـؼتگاُ آب ؿیـشیي کـي خَسؿیذی طشاحی ؿـذُ دس ایي
پظٍّؾ تِ كـَست تجشتی ٍ ػذدی هـَسد تشسػی قشاس گشفت .اطالػات
جَی هَسد ًیاص ًظیش دهای َّا ٍ ؿذت تاتؾ خـَسؿیذی تِ كَست
سٍصاًـِ ثثـت گشدیذ ٍ تا اػتفادُ اص سٍاتط حاکن تش ػولکشد دػتگاُ ،هذل
ػـاصی حشاستـی تشای پـَؿـؾ ؿیـِ ای ،آب ؿـَس ٍ کف حـَضچِ
اًجام گشدیذ .دهـای آب ؿـَس دسٍى هخـضى ٍ پَؿـؾ ؿیــِ ای
فـَقـاًی ٍ هیضاى تَلیذ آب ؿیـشیي تَػط دػتگاُ تش حؼة لیتش تش هتش
هشتغ دس ػاػات سٍص اًذاصُ گیشی ؿذ .تا جایگـزاسی هقادیش هحاػثِ ؿذُ
دس ساتطـِ ( )5ساًـذهاى گشهایی ػیؼتن ٍ تا جایگزاسی دس ساتطِ ()2۲
ساًذهاى اگضسطی هحاػثِ گشدیذ .دادُ ّـای ثثت ؿـذُ ٍ هحاػثات كَست
گشفتِ دس قالة ًوَداس ّایی تیاى گشدیذ کِ تا تشسػی ایي ًوَداس ّا ًتایج
ریل حاكل گشدیذ:
ّ -1شچقذس دهای َّای هحیط تیــتش تاؿـذ ،دهـای آب ؿـَس

اگزرژی بدون جریان اجباری
اگزرژی با جریان اجباری
30%
25%

15%
10%

راندمان اگزرژی ()%

20%

5%

دسٍى هخضى ٍ تِ دًثال آى ًشخ تثخیش ٍ ػپغ هیؼاى ًیض

0%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ساعت های روز

تیـتش خَاّذ تَد ،کِ دس ًْایت هَجة افضایؾ تَلیذ آب
ؿیشیي هیـَد.

شکل ً :11وَدار هقایسِ تغییرات راًدهاى اگسرشی دستگاُ در دٍ
حالت ٍجَد ٍ عدم ٍجَد جریاى اجباری در هاُ آباى
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راندمان اگزرژی ()%

راندمان گرمای ی ()%

20%

20%
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25%

25%

تشسػی آصهایـگاّی تأثیش جشیاى اجثاسی آب ؿَس ...

()w/m2.CC

ٍ -2جَد جشیاى اجثاسی هَجة افضایؾ دهای آب ؿَس دسٍى
هحفظِ ؿذُ ٍ تِ طثغ ساًذهاى دػــتگاُ ًیض ًؼثت تِ
حالتی کِ جشیاى اجثاسی ٍجَد ًذاسد تاال هی سٍد.
 -3دس حالت ٍجَد جـشیاى اجـثاسی تِ دلیل اػتفـادُ اص پوـپ آب
تـشقی جـْت ایجـاد جـــشیاى اجـثاسی ساًذهاى اگـضسطی
دػـتگاُ آب ؿیـشیي کي خـَسؿیذی کـوتش اص حالت ػـذم
ٍجـَد جـشیاى اجـثاسی هحاػثِ ؿذ.
 -4هیاًگیـي ساًـذاهاى گشهایی دػتگاُ دس هـاُ آتاى دس حـالت
ػــذم ٍجــَد جـشیـاى اجثـاسی  18دسكـذ ٍ دس حالت
ٍجَد جشیاى اجثاسی  25دسكـذ ٍ تشای هاُ آرس تِ تشتیة
 16دسكذ ٍ  21دسكذ هحاػثِ گشدیذ.
 -5هیاًـگیي ساًـذاهـاى اگـضسطی ػیؼـتن دس هــاُ آتـاى دس
حــالت ٍجـَد جـشیـاى اجــثاسی  14دسكـذ ٍ دس حالت
ػذم ٍجَد جشیاى اجثاسی  2۲دسكذ ٍ تشای هاُ آرص تِ
تشتیة  13دسكذ ٍ  9دسكذ هحاػثِ گشدیذ.
 -6دس هقـالِ هشجؼی[ ]20هَسد ًظش ،ساًـذهاى گشهایی دس هـاُ
طٍئـي (تیش) تیــتش اص هاُ جَالی (هشداد) اًذاصُ گیشی ؿـذ
(دس هاُ طٍئـي دسجـِ حـشاست ّــَا تـیـتـش اص جـَالی هی
تاؿذ ).کِ تا ًتایج حـاكل اص ایي پظٍّؾ هثٌی تش ایٌکِ

hc,bw
hc,ga
hc,wg
he,wg
hfg

ضشیة اًتقال حشاست تاتـی تیي ؿیـِ ٍ َّا
()w/m2.CC
ضشیة اًتقال حشاست تاتـی تیي آب ٍ ؿیـِ
()w/m2.CC
ؿذت تاتؾ خَسؿیذی ()w/m2

)I(t

ضشیة ّذایت حشاستی ؿیـِ ()w/m.CC

Kg

ضشیة ّذایت حشاستی آب ()w/m.CC

Kw

استفاع آب ()cm

Lw

hr,g-a
hr,wg

فـاس تخاس جضیی دس دهای ػطح داخلی ؿیـِ
()N/m2
فـاس تخاس جضیی دس دهای آب ()N/m2

Pw

ػذد پشاًتل

pr

اًتقال حشاست جاتجایی تیي تـتک ٍ آب ()w/m2

qc,bw
qc,ga
qc,wg
qe,wg

ػذد ثاتت

C

اًتقال حشاست تاتـی تیي ؿیـِ ٍ َّا ()w/m2

qr,g-a

قاتلیت اًتـاس ؿیـِ

ɛg

اًتقال حشاست تاتـی تیي آب ٍ ؿیـِ ()w/m2

qr,wg

قاتلیت اًتـاس آب

ɛw

اًتقال حشاست کلی تیي ؿیـِ ٍ َّا ()w/m2

qt,g-a

اگضسطی ٍسٍدی ػیؼتن ()w/m2

EXin

دهای ػطح داخلی ؿیـِ ()K

Tgi

اگضسطی خشٍجی ػیؼتن ()w/m2

EXout

دهای خَسؿیذ ()K

Ts

ػذد گشاؿف

Gr

دهای آب ()K

Tw

ضشیة کلی اًتقال حشاست جاتجایی َّا ()w/m2.CC

ha

ػشػت تاد ()m/s

v

ضشیة کلی اًقال حشاست تیي تـتک ٍ َّا

hb

ػْن جزب اًشطی ؿیـِ

αg

ساًذهاى گشهایی هـاُ آتـاى تِ دلیـل تاال تش تَدى دهای َّا
تیـتش اص هـاُ آرس هحاػثِ ؿذُ ،هطاتقت داسد.
پیـٌْاد تشای تْثَد ساًذهاى پظٍّؾ فؼلی:
 ػایق تٌذی هٌاػة تش تِ جْت کاّؾ تثادل حشاست دػتگاُ تا هحیط. -پیؾ گشم کشدى آب ؿَس تِ هٌظَس افضایؾ ًشخ تثخیش ٍ تاال تشدى

اًتقال حشاست جاتجایی تیي ؿیـِ ٍ َّا ()w/m2

ساًذهاى گشهایی دػتگاُ.

اًتقال حشاست جاتجایی تیي آب ٍ ؿیـِ()w/m2
اًتقال حشاست تثخیشی تیي آب ٍ ؿیـِ ()w/m2

فْرست عالین اختصاری
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