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الممخص
إف مجاؿ السجسعات الذسدية السخكدة غشي بعجيج مؽ التراميؼ التي تخكد اإلشعاع الذسدي عمى ألقظات لألشعة السختمفة
.وىجؼ التخكيد ىؾ تجسيع الح اخرة عمى درجة عالية ندبياً في حالة السجسعات الح اخرية أو لديادة كفاءة التحؾيل الذسدي

إلى كيخباء في حالة الخاليا الكيخوضؾئية .عميو قسشا في ىحه الجراسة بجراسة عسمية حؾؿ تأثيخ بعض السؾاصفات

الترسيسية عمى أداء وكفاءة السخكدات الذسدية األسظؾانية .وذلػ بأخح أكثخ مؽ عيشة لمسؾاد الجاخمة في ترشيع السخكد
الذسدي والستؾفخ ة محمياً والسقارنة بيشيا الختيار أفزميا مع تثبيت البعض األخخ الحي لؼ نتسكؽ مؽ الحرؾؿ عمى أكثخ
مؽ عيشة ليا وكحلػ تثبيت معجؿ التجفق عشج 6لتخ /ساعة كا معجؿ وسظي ،ومؽ ثؼ دراسة مجى تأثيخ تغيخ معجؿ التجفق

مؽ حيث الديادة أو الشقراف عؽ ىحا السعجؿ .،ووضع الحؾض في االتجاه شخؽ-غخب مع تعجيل زوايا ميالف مدتؾى

فتحة السجسع شساؿ –جشؾب وتؼ قياس متغيخات السجسع مسثل درجتي ح اخرة الجخؾؿ والخخوج وشجة االشعاع الذسدي
حخرة السحيط وسخعة الخياح وتؼ حداب الظاقة السدتخمرة
الداقط عمى فتحة السجسع والستغيخات البئية السحيظة (درجة ا
والستاحة وحداب الكفاءة المحغية لمسجسع عشج كل ربع ساعة وتبيؽ اف متغيخات السجسع تتغيخ بتغيخ شجة االشعاع الذسدي

حيث تأخح القيسة القرؾى عشج الغيخ .كسا تبيؽ الجراسة أف الكفاءة المحغية عشج فتخة الغييخة تتخاوح بيؽ ( 48%

و )32%اما درجات ح اخرة خخوج الساء فتتخاوح بيؽ ( 95و) 60وتبيؽ الجراسة أف متؾسط الكفاءة اليؾمية لكل شيخ تتخاوح
بيؽ ( 47%و  ) 30%ومؽ خالؿ الشتائج والبيانات الستحرل عمييا بالسؾاصفات األفزل تفيج أف أداء السخكد الذسدي كاف
واعجاً حيث تؼ استخالص و أنتاج البخار بؾاسظة أقل معجؿ.

 .1المقدمة
تعتبخ الظاقة الذسدية ،مؽ أكثخ أنؾاع الظاقات مالئسة لالستخجاـ في السشظقة العخبية،

وذلػ لتؾفخ شجة اإلشعاع فييا

وىي طاقة دائسة ال تشتج عشيا غازات أو نؾاتج ضارة بالبيئة وتقجر الظاقة الذسدية الداقظة عمى سظح األرض بحؾالي

( )174.000حيث 1تيخ وات ) 1012وات) وىحا أكثخ ( ) 17,000مخة مؽ الظاقة الكيخبائية الكمية السشتجة عمى سظح
األرض والتي تبمغ ) 10تيخ وات) تقخيباً  .وبسعشى أخخ تعظى الذسذ طاقة تعادؿ ) )1.5مميؾف بخميل مؽ الشفط لكل كيمؾ

متخ مخبع لكل سشة أي ( )41110بخميل في اليؾـ .وإذا ما تؼ استغالؿ مداحة ليبيا الكمية فديتؼ أنتاج طاقة شسدية تعادؿ

( ) 61987( = )1.7×106× 41110مميؾف بخميل مؽ الشفط في اليؾـ أي أكثخ مؽ ( )61000ضعف إنتاج ليبيا مؽ الشفط
 ،وأوضحت الجراسات التي أجخىا السخكد األلساني لذؤوف الظيخاف ومجاؿ الفزاء  ،أنو في خالؿ ( )40سشة عمى أقرى
تقجيخ ستربح باألخص محظات الظاقة الذسدية الح اخرية قادرة عمى أف تشتج أكثخ مؽ نرف الظمب عمى الكيخباء في
أوروبا  .،وألجل معخفة أي السخكدات أفزل لمتظبيقات فيجب السقارنة فيسا بيشيا مؽ حيث ندبة التخكيد ،زوايا الدقؾط،
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مداحة الدظح العاكذ ومعجؿ عجد االنعكاسات أف السخكدات أما أف تكؾف ثابتة ال تحتاج إلى معقبات ألثخ الذسذ بحيث

تكؾف ذات زوايا استقباؿ واسعة وليا القابمية عمى جسع وتخكيد األشعة السباشخة والسشتذخة والخاليا السشاسبة في ىحه األنغسة
وذات ندبة تخكيد أعمى مؽ الثابتة وذات كفاءة أفزل .السقجمة السخكد ات الذسيدة  ،تختمف عؽ السجسعات السدظحة في
كؾنيا تعسل عمى تخكيد األشعة الذسدية الداقظة عمييا مؽ خالؿ مداحة كبيخة تدسى مداحة غظاء السجسع عمى مداحة
أقل تدسي السدتقبل ( الساص ) بؾاسظة ( العاكذ )  .الشدبة بيؽ السداحتيؽ تدسي ندبة التخكيد كسا أنو يسكؽ في ىحه
األ نؾاع مؽ السخكد ات تقميل السفقؾدات الح اخرية وذلػ بتقميل السداحة  .السخكد الذسدي قيج الجراسة ىؾ مخكد شسدي ذو
قظع مكافئ  ،والحي يخترخ إلى (  . ) CPCىحا الشؾع لو ميدتيؽ ميستيؽ مقارنة ببقية أنؾاع السخكدات  ،أوال أنو ال يحتاج
إلى تتبع دائؼ لحخكة الذسذ ولو القجرة عمى عكذ جسيع األشعة الداقظة عمى فتحة الجخؾؿ بدوايا مختمفة إلى السدتقبل [

 ] 5 - 3وثانيا قجرتو عمى استقباؿ األشعة السشتذخة عالوة عمى األشعة الذسدية السباشخة تست العجيج مؽ الجراسات عمى
ىحا الشؾع مؽ السخكدات الذسيدة ولتراميؼ مختمفة لمسدتقبل  ،حيث ركدت ىحه الجراسات عمى التحميل الحخاري لمسخكدات
وتأثيخ بعض الستغيخات السيسة عمى اداءه  ،مثل التؾجيو  ،والفخاغ بيؽ السدتقبل والعاكذ  ،ومعجؿ التجفق  .السجسع قيج
الجراسة ذو مدتقبل مدظح ويدتقبل االشعة الذسدية مؽ جية واحجة.
.2

أىمية وأىداف الدراسة

تكسؽ أىسية الجراسة في إنيا تدمط الزؾء عمى أىؼ مرجر مؽ مرادر الظاقة الستججدة في الؾقت الحالي إال وىي
الظاقة الذسدية  ،ومؽ أىسية الجراسة إنيا تدتظيع تؾفيخ ( )50%مؽ الظاقة الكيخبية السدتيمكة لتغظية احتياجاتشا مؽ
السياه الداخشة و ومؽ أىؼ أىجاؼ الجراسة

عسل دراسة تحميمية ،لتقييؼ أد اء وكفاءة السخكدات الذسدية في تدخيؽ السياه ،ودراسة تأثيخ العؾامل الجاخمة في ترسيسا

في شكل السدتقبل ( الدظح الساص)و نؾع الظالء السدتخجـ في الدظح الساص الغظاء السغمف لمدظح الساص و رسؼ
مشحشيات الكفاءة حدب الترسيسات الؾاردة في الجراسة

 .3مراحل ترنيع المركز الذمدي

الظخيقة التي تؼ تبشييا في ترسيؼ وترشيع مخكد شسدي قظع مكافئ (  ) CPCذو مدتقبل أفقي  ،حيث تؼ التخكيد

عمى بعض االعتبارات اليامة عشج الترشيع  ،مشيا  ) 1 ( :تحقيق الكفاءة الجيجة لمسخكد الذسدي  ) 2 ( ،تؾفخ السؾاد

السدتخجمة في الترشيع  ) 3 ( ،بداطة الترشيع وسيؾلة الريانة  ) 4 ( ،تكمفة الترشيع والتذغيل والريانة لمسخكد،

( )5تقميل الفقج الحخاري مؽ السخكد األجداء الخئيدية السخكد قيج الجراسة وىي العاكذ  ،والرفيحة الساصة والغظاء الذفاؼ
 ،وأنابيب نقل مائع التذغيل .في ىحا البحث  ،كانت الخظؾة األولى ىي ترسيؼ صشجوؽ خذبي مفتؾح مؽ جية واحجة لحا

فقج تؼ استعساؿ ماكيشة قظع لقظع عجد خسدة الؾاح مؽ الخذب السقؾى  .بعج التأكج مؽ مظابقة الذكل الستحرل عميو مع

الذكل السرسؼ  ،تؼ تثبيت ىحه القظع الخسدة مع بعض ووضع بجاخمة ىيكل خذبي عمى شكل قظع مكافئ لكي يتؼ

استخجاميا لتؾجيو سظح العاكذ ليأخح شكل القظع السكافئ  .تؼ تتبيت سظح العاكذ عمى قظع األلؾاح بسداميخ تثبيت

وتؼ دعسيا باستعساؿ مادة الصقة قؾية روعي أثشاء التثبيت أف ال يكؾف ىشاؾ فخاغات بيؽ سظح العاكذ وااللؾاح  ،حيث
أف ذلػ سؾؼ يؤثخ عمى مجى قجرة العاكذ عمى عكذ األشعة عمى السدتقبل بجوف حجوث تذتت ليا ،الدظح العاكذ

وىيكمو السدتخجماف في السجسع الذسدي
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 1.3الدطح العاكس

العاكذ يرشع عادة مؽ دقائق زجاجية مغظاة بظبقة مؽ الفزة سسكيا (2.7مؼ) تقخيبا  1وحجيثا ترشع مؽ مادة التفمؾف

لساعة ججا كالسعادف السظمية
السحتؾية والسعالجة باأللسؾنيؾـ ) (Aluminized Teflonأو ترشع مؽ مادة صقيمة ّ
بالكخوـ  .الدظح العاكذ يعسل عمى عكذ األشعة الداقظة عمى السخكد وتجسيعيا عمى سظح السدتقبل ،ويعتبخ العاكذ

مؽ أىؼ األجداء في السخكد الذسدي ولزساف أكبخ تجسيع وتؾزيع لألشعة يجب أف يتؾفخ في سظح العاكذ بعض الذخوط

مشيا  :القجرة العالية عمى استقباؿ األشعة الذسدية الداقظة وعكديا عمى سظح السدتقبل ( الساص )  ،مقاومو جيجة
لمرجمات  ،وسيؾلة طيو وتذكيمو

الذكل رقؼ ( :)1يبيؽ تخكيب السخكد الذسدي
وامكانية ترسيسو بظخيقة يديل الؾصؾؿ إليو لريانو وتشغيفو لمعاكذ بدبب انعكاسيتيا العالية باإلضافة إلى تؾفخىا

بالدؾؽ السحمى ولكمفتيا السشخفزة ندباً

 .وتؼ ترشيع الدظح العاكذ في ىحه التجخبة مؽ شخائح مؽ االلسؾنيؾـ

20سؼ×20سؼ×0.1مؼ وىي  %99االلسؾنيؾـ ،و0.2حجيج ،و 0.2سيمكؾف ،و 0.02نحاس ،وتيتانيؾـ ، 0.03والدنػ
، 0.08حيث تؼ لرق الذخائح بغخاء لرق .الساص ( السدتقبل ) يعسل السدتقبل عمى استقباؿ األشعة الداقظة عميو
والسؾجية مؽ العاكذ وتدميسيا لسائع التذغيل كح اخرة مفيجة  .يجب أف تكؾف امتراصية السدتقبل لألشعة الذسدية في

السجسعات الذسدية عالية كسا يجب أف يكؾف فقج الظاقة باألليات الستعجدة النتقاؿ الح اخرة  ،والستزسشة اإلشعاع  ،مشخفزا
 .لحا تؼ العسل عمى أف تكؾف انبعاثيو سظح الرفيحة الساصة أقل ما يسكؽ  .في ىحا البحث تؼ استخجاـ مدتقبل انبؾب مؽ

الشحاس وبظؾؿ 2ـ  ،وباقظار مختمفة كسا سشالحع مؽ الذكل (  ) 2ولديادة قجرتو عمى امتراص األشعة الذسدية
الداقظة عميو  ،فقج تؼ طالئو بظالء ذو لؾف أسؾد مقاوـ لمح اخرة و تكؾف قابميتو المتراص أشعة الذسذ بكفاءة عالية

ميسا كانت كسية اإلشعاع الداقط  1وتدسى مثل ىحه الظالءات بالظالءات االنتقائية) (selective coatingsمثل
( Pyromark) , (Maxorb) ,(Black Chrome on Nickel) , (Solarox) , (Black

 )Epoxyوتتخاوح كفاءة امتراصيا  . )92 - 97( %الظالء االنتقائي السدتخجـ (ال بؾكدي )  .تؼ اإلبقاء عمى
السدتقبل في بؤرة العاكذ والتي تسشع مؽ أف يعسل السدتقبل كدعشفة ويبجد الح اخرة الشاتجة مؽ العاكذ والختيار الذكل
اليشجسي لمساص  :تؼ اختيار مجسؾعة أنابيب مختمفة األقظار والذكل يبيؽ مجسؾعة الشساذج لألسظح الساصة " التي تؼ

تشفيحىا كسدتقبالت السخكد الذسدي األسظؾاني حيث أف بعض مشيا عبارة عمى انبؾب طؾلي والبعض األخخ أنبؾبة مدود
بدعشفة يتؼ طالتيؼ باإليبؾكدي األسؾد لكي تدتقبل اكبخ قجر مسكؽ مؽ اإلشعاع الذسدي السشعكذ عشج البؤرة
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الشسؾذج (  ) Aالذكل التقميجي لمساص عبارة عؽ البؾب نحاسي ذو اتجاه واحج يسجد عمى طؾؿ البؤرة مظمي باإليبؾكدي
األسؾد قظخه الجاخمى ( 2.2سؼ ) وطؾلو ( 2ـ )
الشسؾذج (  : ) Bكسا في الشسؾذج (  ) Aاإلختالؼ الؾحيج ىؾ أف قظخه ( 1 . 27سؼ ) "
الشسؾذج (  : ) Cكالشساذج الدابقة و قظخه (  0 .95سؼ )

الشسؾذج (  ) Dكسا في الشسؾذج (  ) Cولكشو مدود بدعشقة معجنية عخضيا ( 4سؼ ) عمى طؾؿ اإلنبؾلي لديادة الدظح
الساص ويظمي األنبؾب و الدعشفة مع بعض بشفذ الظالء السدتخجـ .

" الشسؾذج (  : ) Eيتكؾف الدظح الساص مؽ أنبؾب نحاسي قظخ (  0 . 64سؼ ) يسجد عمى طؾؿ الساص ثؼ يمف ليخجع
إلى نقظة البجاية و يدود بدعشفة في الحيد بيؽ مداري األنبؾبيؽ عخضيا ( 4سؼ) لديادة السداحة الدظحية لمساص  ،ويتؼ

طالئيسا بشفذ ال ظالء ذات مؾصمية ح اخرية عالية  ،والتي تعسل عمى نقل مائع التذغيل وامتراص الظاقة الح اخرية مؽ
سظح الساص.

 2.3الغطاء الزجاجي

الذكل رقؼ ( :)2شكل االنابيب السدتخجمة

الؾعيفة األساسية لمغظاء الذفاؼ ىي الحفاظ عمى نغافة سظح السدتقبل والعاكذ مؽ األتخبة والغبار والتي يسكؽ أف تقمل

مؽ ندبة األشعة الذسدية الؾاصمة لمسدتقبل  ،باإلضافة إلى تقميل السفقؾدات الح اخرية مؽ الجدء العمؾي لمسجسع وذلػ

بتقميل الح اخرة السشتقمة بالحسل  ،وتقميل تأثيخ الخياح السباشخ عمى سظح السدتقبل  .في نفذ الؾقت يجب أف يكؾف الغظاء

لو القجرة عمى تسخيخ أكبخ قجر مؽ األشعة الذسدية ووصؾليا إلى السدتقبل  .يعتبخ الغظاء البالستيكي الذفاؼ أكثخ فاعمية
لقجرتو عمى تسخيخ األشعة الذسدية ( الرتفاع معامل نفاذيتو )  ،ولسقاومتو لمكدخ  .في ىحا البحث تؼ استخجاـ غظاء

شفاؼ أبعاده 2ـ 1 Xـ وبدسػ 2ـ لتغظية سظح السجسع صشجوؽ السجسع  :عشج ترسيؼ الرشجوؽ الخارجي لمسجسع

الذسدي والحي يعسل عمى حفع السجسع الذسدي ومكؾناتو مؽ التأثيخات الخارجية  ،تؼ مخاعاة سيؾلة الحخكة لمسجسع

الذسدي في اتجاه الذسذ وذلػ ليكؾف مؽ السسكؽ ضبط السجسع عمى زوايا ميل مختمفة وحدب الغخوؼ والسؾقع .حيث

تؼ ترسيؼ الرشجوؽ مع حخية حخكة زاوية تتخاوح بيؽ  0إلى  45درجة وذلػ باعتبار أف السجسع ال يحتاج لتتبع دائؼ
لمذسذ  ،وتؼ التحكؼ في حخكتو بؾاسظة قؾاعج خاصة لمتثبيث .

3.3

العازل الحراري

عشجما تختفع درجة الح اخرة داخل السجسع وخاصة العاكذ بالسقارنة بالجؾ السحيط يربح ىشاؾ إمكانية لفقج ىحه الح اخرة
وذلػ عؽ طخيق جؾانب السجسع والجية الدفمية مشو  ،بالحسل ،والتؾصيل  ،واالشعاع عؽ طخيق الغالؼ الدجاجي  .عميو
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عشج الترسيؼ  ،تؼ العسل عمى تقميل ىحه السفقؾدات بإحاطة جؾانب العاكذ وانابيب الشحاس الشاقمة لسائع التذغيل بسؾاد
خاصة ذات مؾصمية ح اخرية مشخفزة مثل الرؾؼ الدجاجي والبؾلي ستيخيؽ ( رغؾة عازلة )  .األجيدة السدتخجمة مع
مشغؾمة السجسع الذسدي  :ىشاؾ العجيج مؽ أجيدة القياس التي استخجمت عشج أخح القخاءات مؽ السجسع الذسدي  ،ومؽ

أىسيا التخمؾمتخ االلكتخوني  ،ومقياس معجؿ التجفق ( الخوتاميتخ )  ،ومقياس شجة اإلشعاع الذسدي ومقياس سخعة الخياح
 .الكساؿ مشغؾمة السجسع الذسدي فإنو تؼ االستعانة ايزا بخدانيؽ صغيخ لتجسيع السياه  ،ومزخة لزخيا  ،وتجييد
نقاط عمى خط مائع التذغيل ألخح قخاءات درجات الح اخرة والزغط عشج مجخل ومخخج السجسع .والذكل الشيائي لمسجسع
السرشع مبيؽ في الذكل قيؼ األبعاد والخؾاص الح اخرية لمسجسع الذسدي  :بعج االنتياء مؽ جسيع كامل مكؾنات السشغؾمة
ّ
 ،تؼ تؾجيو السجسع الذسدي في اتجاه الجشؾب  ،وبداوية ميل عؽ األفقي  .2 3. 50°بعج التأكج مؽ التؾصيالت  ،تؼ ضح
السياه مؽ الخداف إلى السجسع انديابياُ بفعل الجاذبية وتؼ ضبط معجؿ التجفق عشج السعجؿ السظمؾب  .أخحت قخاءات درجات
ح اخرة الساء عشج مجخل ومخخج السجسع  ،كسا أخحت بيانات االشعاع الذسدي والغخوؼ السحيظة مثل درجة ح اخرة الجؾ

السحيط وسخعة الخياح وحداب الح اخرة السفيجة


ندبة تركيز اإلشعاع الذمدي

()Concentration ratio of solar) radiation

تعخؼ ندبة التخكيد عمى أنيا الشدبة بيؽ مداحة فتحة السجسع ( )Aaإلي مداحة سظح السدتقبل (الساص) ( )Ar

يخمد ليا بالخمد) )C

)

) (

(

)

=

(

=

= c

 المداحة الماصة

السداحة الكمية لمدظح الساص والتي تدتقبل أشعة الذسذ السخكدة  ،وىي أيزا السداحة التي مؽ خالليا تدتخمص الظاقة ،وندبة
التخكيد العغسى لمسخكدات تحدب مؽ العالقة:
) (

 كفاءة المجمع الذمدي ( )

ويسكؽ وصف معادلة التؾازف الحخاري بالعالقة
) (

حيث ( ) الكفاءة البرخية لمسجسع (
) (
و( ) الظاقة السفقؾدة مؽ السجسع وتعظى

) الظاقة الح اخرية السدتخمرة و(

) (

( ) -

) الظاقة الذسدية الستاحة لمسجسع وتعظى .

=

( )ىؾ معامل الفقج الحخاري الكمي لمسجسع ( ) درجة ح اخرة السحيط و( ) درجة ح اخرة السدتقبل.مؽ خالؿ السعادالت الدابقة

ندتشتج أف
) (

 الكفاءة الحرارية

(

)

–

=

ويسكؽ تعخيف الكفاءة الح اخرية لمسجسع الذسدي ( )عمى أنيا الشدبة بيؽ الظاقة الذسدية السدتخمرة بؾاسظة السجسع الي الظاقة

الذسدية الستاحة

=

) (

ويسكؽ حداب الظاقة الح اخرية لؾحجة الدمؽ السكتدبة بؾاسظة السائع (

الح اخرية لمسائع (

) (

)ودرجتي ح اخرة دخؾؿ وخخوج السائع مؽ السعادلة.
(

)عسميا وذلػ بسعخفة معجؿ تجفق كتمة السائع ( ̇ )والدعة
) ̇

=
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 .4النتائج والمناقذة
يتشاوؿ ىحا الجراسة العسمية لسشغؾمة السخكد الذسدي اإلسظؾاني السؾضحة بالذكل بالسؾاصفات السختمفة السحكؾرة سابقاً ،
في تؾجيو السخكد الذسدي يجوياً وذلػ بسالحغة عمي الساص  ،كسا تست قياسات يؾمية وقج سجمت درجات الح اخرة لكل

نرف ساعة مؽ ساعات الشيار ابتجاء مؽ | (  00 : 11قبل الغيخ  00 : 4 -بعج الغيخ درجات ح اخرة دخؾؿ الساء
السجسع الذسدي ) اوخخوج الساء مشو ودرجة ح اخرة السحيط (  ) Tوشجة اإلشعاع الذسدي الكمي وسخعة الخياح (  ) Vومؽ

ثؼ حداب الظاقة الستاحة (  ) Qو الظاقة السدتخمرة (  ) Qوالكفاءة الح اخرية المحغية (

) وقج سجمت القخاءات في

الفتخة مؽ بجاية شيخ (  ) 4بي نياية شيخ (  . ) 2018 ( - ) 10قسشا في البجاية بتثبيت كل مؽ الدظح العاكذ وىؾ

األلؾمشيؾـ (  ) Aluminum reflectorواإلنبؾب الساص)

الذكل رقؼ (  :)3شكل السشغؾمة السدتخجمة

 1.4دراسة تأثير نوع الطالء عمى الفرق في درجات الحرارة المدتخمرة ( ) AT
لجراسة تأثيخ الظالء فقج تؼ طال  ،سظح األنبؾب الساص بظالء أسؾد عادي غيخ لساع (  ) Matt Blackومخة

بظالء إنتقائي وىؾ اإليبؾكدي األسؾد (  ) Black Epoxyومخة بجوف طالء وذلػ لجراسة مجى تأثيخ وجؾد الظالء

ونؾعو ومؽ عجمو عمى الفخؽ في درجات الح اخرة السدتخمرة وقج كانت الشتائج كسا ىؾ مؾضح بالذكل البياني ،حيث
نالحع أف درجات الح اخرة السدتخمرة تدداد عشج تظبيق طالء أسؾد عمى الدظح الساص وخاصة بالشدبة لظالء اإليبؾكدي

األسؾد وبالتالي تؼ اعتساد ىحا الشؾع مؽ الظالء طؾاؿ فتخة الجراسة

6
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العاللة بين ملى االنبوب والزمن

العاللة بين نوع الطالء والزمن

طالء
اسود;
بدون
طالء;

لفرق في درجات الحرارةا

طالء
ابوكسي ;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

انبوب
ممتلي
كليا
انبوب
ممتلي
جزئيا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

الفرق في درجات الحرارة
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الذكل رقؼ ( :)5يبيؽ تأثيخ انؾغ الظالءعمى درجات الح اخرة الذكل رقؼ( :)6يبيؽ تأثيخ امتأل األنبؾب الساص كميا وجديا

 2.4دراسة تأثير مدتوى امالء األنبوب الماص بالماء عمى الفرق في درجات الحرارة المدتخمرة

تأثيخ مدتؾي ممي األنبؾب الساص بالساء كميا أو جدئيا عمي درجات الح اخرة السدتخمرة فقج لؾحع وكسا ىؾ مؾضح

بالذكل ( )6اف درجات الح اخرة السدتخمرة تدداد بامتال األنبؾب كميا ومؽ السحتسل أف يكؾف سبب ىحا االختالؼ اف
االمتال األنبؾب كميا يقمل مؽ الفقج الحخاري عمي عكذ السستمي جدئيا الحي بو فخاغ حيث سيكؾف ىشاؾ فخؽ في درجات
الح اخرة واف جدء مؽ الظاقة يدتخمص بؾاسظة السا والجد االخخ بؾاسظو الو وا ىحا يجعمشا اف نتؾقع زياده امتراصيو
األنبؾب الساص اإلشعاع الذسدي وعميو فقج تؼ اعتساد ىجه الظخيقة في الجراسة

 3.4تثير الغطاء الزجاجي عمى الفرق في درجات الحرارة لمدتخمرة

لجراسة مجى تأثيخ وجؾد الغظاء الدجاجي مؽ عجـ وجؾده زود السجسع الذسدي بغظاء زجاجي مخة وبجوف غظاء زجاجي

مخة أخخى و كانت الشتائج كسا ىؾ مؾضح بالذكل ( )7حيث نالحع أف درجات الح اخرة السخمرة تدداد عشج استخجاـ غظاء
زجاجي وذلػ النو يقمل مؽ الفقجه الحخاري إلى السحيط
الفرق بين الغطاء وعدمه
80

بغطاء ;

بدون
غطاء;

40
20

الفرق في درجات الحرارة

60

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

الذكل رقؼ ( :)7تأثيخ الغظاء الدجاجي عمى الفخؽ في الح اخرة الذكل رقؼ ( :)8تأثيخ نؾع االنبؾب الساص عمى الظاقة السدتخمرة
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 4.4دراسة تأثير الذكل اليندسي لإلنبوب والدطح الماص عمى كل من الطاقة المدتخمرة والكفاءة

الحرارية

استشاداً إلى الشتائج الدابقة تؼ طالء كل الشساذج السقتخحة بظالء اإليبؾكدي واستخجاـ غظاء زجاجي وكحلػ طخيقة ممى

اإلنبؾب كميا بالساء  ،وقج إختخنا لكل نؾع مؽ االنابيب الساصة خسدة أياـ مذسدة وصافية طؾاؿ اليؾـ وقميمة الخياح وأخحنا
متؾسظيا و عسل مقارنة بيؽ ىحه الشساذج وقج جاءت الشتائج جيجة الذكل ( )8يبيؽ تأثيخ نؾع األنبؾب الساص عمى الظاقة
السدتخمرة وتبعا لمػذكل فإف الظاقة سؾؼ تدداد ونالجع انيا برفة عامة تدداد مع الدمؽ إال في حالة التؾع (  ) Cفقج

انخفزت واعظت اقل قيسة مؽ بيؽ كل األنؾاع الساصة  ،أما الشؾع (  ) Eأعمى طاقة مدتخمرة ويفدخ ىحا االختالؼ

عمى احتساؿ أنو في حالة الشؾع (  ) Aكاف قظخه كبيخ ويحؾي كسية كبيخة مؽ الساء فكانت مداحتو السقظعية كبيخة  .أما
عشجما قل القظخ في الشؾع (  ) Bفأعظي قيؼ اعمى مؽ الشؾع (  ) Aفقمت كسية الساء بجاخمو وكحلػ مداحة مقظعة

العخضية  ،أما الشؾع (  ) Cفقج قل قظخه وقمت مداحتو السقظعية وكسية الساء بجاخمو ولكؽ لؼ تدداد قيؼ الفخؽ في درجات

الح اخرة وذلػ ألف السداحة الدظحية لمساص السعتخضة ألشعة السشعكدة قج قمت أكثخ مؽ الالزـ فمؼ يدتظيع إستقباؿ كل
ىحه األشعة  ،أما عشجما زدنا السداحة الدظحية لمساص نؾع (  ) Dفقج زادت مداحة اعتخاض األشعة حيث أصبح بإمكانو

استقباؿ و امتراص أغمب األشعة السشعكدة نحؾه لحلػ زاد الفخؽ في درجات الح اخرة وكحلػ كل مؽ الظاقة السدتخمرة
والكفاءة الح اخرية  ،و عشج استخجاـ الشؾع (  ) Eحيث قل قظخ األنبؾب وقمت كسية الساء بجاخمو و ازدت مداحة الدظح

السعتخض لألشعة حيث لؾحع في ىحا الشؾع أف ترسيؼ الدظح الساص يمعب دو اًر كبي اًخ في زيادة كسية الظاقة السدتخمرة
بؾاسظة الساء السار في األنبؾبة  ،وأف أطؾؿ مدافة مسكشة يقظعيا الساء داخل األنبؾب الساص تؤدي إلى ارتفاع أكبخ في

درجة ح اخرة الساء الخارج مشو مسا يجعل الترسيؼ
اليشجسي لألنبؾب الساص مؽ الشؾع (  ) Eىؾ أندب نؾع لمحرؾؿ عمى أكبخ طاقة مدتخمرة بؾاسظة السشغؾمة التي

صسست في البحث

العاللة بين نوع العاكس والطالة المستخلصة

العاللة بين نوع العاكس والكفاءة
0.7
عاكس
المونيوم

0.6
الكفلءة ء لبحرارية

الوميوم;
150
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الفوالذ

100
فوالذ;
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0
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الطالة المستخلصة
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0
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الذكل رقؼ ( :)9تأثيخ نؾع الدظح العاكذ عمى الظاقة السدتخمرة الذكل رقؼ (:)10تأثيخ نؾع الدظح العاكذ عمى الكفاءة الح اخرية

الذكل ( )9يبيؽ تأثخ نؾع الدظح العاكذ عمى الظاقة السدتخمرة ونالحع اف عاكذ االلؾمشيؾـ أعظى أعمى طاقة وكانت

(  186 . 66وات) بيشسا كانت بؾاسظة عاكذ الفؾالذ ( 179 . 68وات ) وبفارؽ (  6 . 98وات) وىؾ صغيخ إلى حج
ما.
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الذكل (  ) 10يبيؽ تأثيخ نؾع الدظح العاكذ عمى الكفاءة الح اخرية ونالحع أف عاكذ األلؾمشيؾـ أعظى أعمى قيسة لمكفاءة

وكانت (  ) % 30 . 1بيشسا عاكذ الفؾالذ أعظى أعمى قيسة ليا حؾالي (  ) % 29 . 2أي بفارؽ (  ) % 0 . 9وىي
ندبة صغيخة .مؽ خالؿ األشكاؿ الدابقة  ،نالحع أف عاكذ األلؾمشيؾـ اعظى نتائج أفزل مؽ عاكذ الفؾالذ بفارؽ بديط

ولكؽ ىحا األخيخ يتسيد بعجـ فقجانو لبخيقو بديؾلة ( حيث تكؾف انعكاسيتو في حجود (  ) % 66عشج بجاية اإلستعساؿ وبعج
أربع سشؾات تكؾف في حجود (  ، ]12[ ) ) % 64أما األلؾمشيؾـ فإنو يتسيد بانعكاسية عالية لمظيف الذسدي حيث ترل (

) % 88ولكش ة يفقج كفاءتو البرخية بدخعة لمعؾامل البئبة ويحتاج الى طبقات واقية تتظمب تقشيات متقجمة
العاللة بين سرعة التدفك ودرجات الحرارة

70

40
30
20
10

تدفق 3لتر
;
تدفق 4لتر
;
تدفق 5لتر
37 ,

0
تدفق
5لتر

تدفق تدفق
تدفق
تدفق
4لتر 3لتر 2.5لتر 2لتر
معدل التدفك بالتر

300
250
200
150
100
50

الفرق في درجات الحرارة

50

الفرق في درجات الحرارة

60

تدفق 2لتر
;
تدفق
2.5لتر;

350

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

الذكل رقؼ( :)11تغيخ معجؿ التجفق عمى فخؽ درجات الح اخرة السدتخمرة الذكل رقؼ ( :)12العالقة بيؽ معجؿ التجفق

والفخؽ في درجات الح اخرة
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العاللة بين معدل التدفك والكفاءة
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الذكل رقؼ (:)13تأثيخ تغيخ معجؿ التجفق عمى الكفاءة الح اخرية الذكل رقؼ( :)14العالقة بيؽ معجؿ التجفق والظاقة السدتخمرة

يتزح لشا مؽ الذكل (  ) 11أف معجؿ تجفق الساء الجاخل السجسع لو تأثيخ كبيخ عمى الفخؽ بيؽ درجتي ح اخرة خخوج
ودخؾؿ الساء حيث يالحع مؽ الذكل (  ) 12أنو عشجما يكؾف معجؿ التجفق صغيخ كا (  ) 2L / hrفإف درجة ح اخرة خخوج

الساء مؽ السجسع تكؾف كبيخة و بالتالي فإف الفخؽ في درجات الح اخرة سيكؾف كبيخ أيزا  1أما عشجما يكؾف معجؿ التجفق كبيخ

كا (

 ) 5L / hrفإف درجة ح اخرة خخوج الساء مؽ السجسع تكؾف صغيخة وبالتالي فإف الفخؽ في درجات الح اخرة سيكؾف

صغيخ ايزا  ،ومؽ الذكل (  ) 13نالحع أف معجؿ التجفق لو تأثيخ كبيخ عمى الظاقة السدتخمرة بؾاسظة الساء حيث

تالحع أف الظاقة تكؾف قميمة واألصغخ عشج أقل معجؿ تجفق وتدداد تجريجيا بديادة معجؿ التجفق وتكؾف كبيخة عشج أكبخ معجؿ

تجفق  .وتبعاً لحلػ ومؽ خالؿ الذكل (  ) 14يتبيؽ لشا أف الكفاءة تكؾف قميمة عشج أقل معجؿ تجفق وتبجأ في الديادة لترل
إلى أعمى قيسة ليا عشج أكبخ معجؿ تجفق  .إذا الديادة في معجؿ التجفق يقابميا نقص في درجات الح اخرة السدتخمرة وزيادة
9
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في الظاقة السدتخمرة وبالتالي زيادة في الكفاءة الح اخرية  1أما الشقص في معجؿ التجفق فيؾ عمى العكذ تساماً  .ويفدخ ىحا
عمى احتساؿ أف زيادة معجؿ التجفق تعشي زيادة سخعة سخياف الساء في السجسع فيكتدب الساء أغمب الظاقة الداقظة عميو و

الشاتجة عؽ االنحباس الحخاري فيدتخمريا

ويشقميا بدخعة إلى فتحة خخوج الساء مؽ السجسع فيقل الفقج الحخاري وتدداد الكفاءة اما في حالة نقراف معجؿ التجفق قاف
سخعة سخياف الساء سؾؼ تقل فيكتدب الساء طاقة عالية ويدداد الفقج الحخاري مع السحيط فتقل الظاقة الخارجة والسدتخمرة

بالساء وىحا يتزح عشج اخح الستؾسط لقيؼ (  ) ( ، ) O ( ، ) Tكسا في الذكل (  )14وعمى ىحا األساس يتزح لشا أف
السشغؾمة التي تؼ ترسيسيا في ىحا البحث يسكؽ استخجاميا عمى حدب الغخض السظمؾب كاالتي  -الستخجامات التي
تتظمب .طاقة ح اخرية عالية كاالستخجاـ السشدلي ندتخجـ معجؿ تجفق كبيخ  .االستخجامات التي تحتاج إلى درجات ح اخرة

عالية ( كإنتاج البخار ) تدتخجـ معجؿ تجفق صغيخ

 .5المقترحات و التوصيات:

لجراسة تأثيخ بعض السؾاصفات األخخى عمى كفاءة السخكدات الذسدية االسظؾانية نؾصي باالتي .دراسة تظبيق طالءات انتقائية

أخخى .وضع تراميؼ أخخى لألنبؾب الساص التي مؽ شاءنيا اف تخفع مؽ الكفاءة الح اخرية .تغيخ الذكل اليشجسي لمدظح العاكذ

واستخجاـ أنؾاع أخخى مؽ األسظح العاكدة .تغيخ نؾع الدجاج او استخجاـ البالستيػ الذفاؼ السعج ليحا الغخض  .تفخيغ الحيد الحي

يؾضع فيو الساص مؽ اليؾاء او استخجاـ أنبؾب مفخغ مؽ اليؾاء .
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