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 دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
 1395 مهر 7و  6، بیرجنددانشگاه 

  جریان موازي گذره هواگرمعملکرد یک کلکتور دو فین و بافل بر بررسی تأثیر 

  2 امین قلعه نوئی، *1 جید سبزپوشانیم
   نکاشا، کاشاندانشگاه پژوهشکده انرژي دانشیار، مهندسی مکانیک،  -1

  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان، کاشان دکترا، تبدیل انرژي،دانشجوي  -2
 spooshan@kashanu.ac.ir، دانشگاه کاشانپژوهشکده انرژي ، نکاشا *

  چکیده
و در طیف  هرا به خود جلب کرد زیاديتوجه  ،دندارقیمت پایین و مزایاي متعدد دیگري که  به واسطه ساختار ساده،که  هستند ییها کن هواگرمهاي خورشیدي  یکی از انواع سیستم

 ها از کن ، هواگرمحرارتی نامطلوب-به خواص فیزیکیاما با توجه  آیند. آلی به حساب می گزینه ایده خشک کردن محصوالت کشاورزي و گرمایش محیطنظیر اي از کاربردها  گسترده
، از جایگاه خاصی برخوردار است. استفاده از فین و بافل ها را بهبود بخشید. در بین این شیوهراندمان کلکتور  هاي مختلف رخوردار نیستند و بایستی به شیوهباالیی براندمان حرارتی 

ت تعادل مدل ریاضی کلکتور، بر اساس معادال از این رو بهبود راندمان مورد بررسی قرار گرفته است. شیوهاین دو به همراه  لکتور دوگذره جریان موازيدر این تحقیق، عملکرد یک ک
 16و بافل راندمان را تا  از نتایج بررسی مشخص شد که استفاده از فین عملکرد کلکتور به صورت پارامتریک مورد بررسی قرار گرفت. EESدست آمده و به کمک نرم افزار  به انرژي

  شود.فل باعث افزایش بیشتر راندمان میپهناي بابخشند. همچنین معلوم گشت افزایش تعداد فین و بافل و اده بهبود میدرصد نسبت به کلکتور س

  انواژگ دکلی

  افزایش راندمان، فین، بافل، بازیاب کلکتور هواگرم،
  

 
 

  قدمهم -1
اي است که تابش خورشیدي ورودي را به  دستگاه ساده خورشیدي کن هواگرم

کن  یک هواگرم کند. را به انرژي حرارتی تبدیل می  اندازد و آن دام می
اي است  همتشکل از یک یا چند پوشش شیش معموالًخورشیدي صفحه تخت 

تشکیل یک مجرا گیرد و  قرار می تشعشع که بر روي یک صفحه جذب کننده
ها معموالً براي تهیه هواي گرم جهت  کن از هواگرم دهد. براي جریان هوا می

گرمایش هواي تازه در صنایع،  خشک کردن محصوالت کشاورزي و پیش
ها و دیگر فرآیندهاي صنعتی و  کن خشکتهویه مطبوع، آب گرم خانگی، 

هاي صفحه تخت به لحاظ ساختار، وزن،  کن هواگرم شود. حرارتی استفاده می
ها  کن گرم داري برتر از آب قطعات مورد نیاز، قیمت، پیچیدگی و تعمیر و نگه

و یخ  ، خوردگیمشکالتی از قبیل گرفتگی، نشتیبا همچنین در عمل  هستند.
ین مزایا، برخی معایب نیز وجود ا  با وجود تمامی .شوند مواجه نمیبستن آب 

گردد. نظر به خواص  ها می دارد که باعث محدود شدن عملکرد حرارتی آن
حرارتی نامطلوب هوا مانند چگالی کم، ظرفیت حرارتی و هدایت -فیزیکی

حرارتی پایین، نرخ انتقال حرارت بین صفحه جاذب و جریان سیال کم است، 
هاي خورشیدي  کن کمتر شدن راندمان حرارتی هواگرم ه منجر بهکه در نتیج

   .گردد می

ها، محققان  کن هواگرم منظور بهبود عملکرد حرارتی سال اخیر به 40در طول 
از  اند. نمودهزیادي تغییرات مختلفی را در ساختار این وسیله مطرح و بحث 

هواگرمکن، اضافه کردن ترین تغییرات ایجاد شده در ساختار ساده اولیه  مهم
عرض و  بادسکو یر فین به کانال عبور هوا است.سطوح گسترش یافته نظ

هاي یک کلکتور خورشیدي صفحه تخت را بر اساس حداقل  ضخامت فین
عملکرد  ]2[ ]. کارسلی1هزینه نسبت به واحد شار گرماي مفید، بهینه نمود [

تحلیل نمود: دو یدي صفحه تخت را تجزیه و نوع کلکتور هواي خورش 4
ساده که  يکلکتور ، یک کلکتور با لوله، وo70 و o75 زوایايدار با  فینکلکتور 

عملکرد حرارتی ] 3[چابانه و همکاران به عنوان مبنا در نظر گرفته شد. 
تجربی مورد  متصل را به صورت فینهواگرمکن تک گذره خورشیدي با پنج 

 گذره که به آن فینخورشیدي دو اندمان کلکتور هواگرمر بررسی قرار دادند.
 شده بررسی همکاران توسط یه و نظري و تجربی صورت به است، شده متصل
کن با  بندي تئوري براي هواگرم فرمول ]5[و هو  در کار دیگري یه. ]4[است 

تأثیر بازیاب به بررسی  ها همچنین فین و بازیاب خارجی را توسعه دادند. آن
  .]6[ هواگرم باالگذر به صورت تئوري پرداختندخارجی بر عملکرد کلکتور 

دهنده سطح انتقال حرارت و هم به عنوان افزایش  ،از بافل نیز در کنار فین
ضریب انتقال  ر نتیجه زیاد کنندهو د مسیر و الگوي جریانهم تغییر دهنده 

یه نشان داد که هرچه چگالی شد. حرارت بین هوا و صفحه جاذب استفاده 
. بن ]٧[ یابد بیشتر باشد بازده بافل کاهش و بازده کلکتور افزایش میها  بافل

به صورت تصویري الگوهاي مختلف جریان را در  ]٨[اسلما و همکاران 
 کلکتورهاي هواگرم خورشیدي با انواع گوناگون بافل مورد بررسی قرار دادند.

زمان  همها به صورت  اي دیگر از کاربردها، از هر دوي این تکنیک در پاره
 به ]11[و محمدي و سبزپوشانی  ]9،10[هو و همکاران  دد.گر استفاده می

   بازیاب پرداختند. بررسی عمکرد فین و بافل به همراه
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جریان  هگذر کلکتور دویر استفاده از فین و بافل در یک در ادامه به بررسی تأث
عملکرد ثر بر و پارامترهاي مختلف مؤ) 1(شکل شود  پرداخته میموازي 

  گیرد. ار میکلکتور مورد ارزیابی قر

  

 ]10[ و بافل شماتیک یک کلکتور دو گذره جریان موازي به همراه فین 1شکل 

  هاي ریاضی روابط و فرمول -2
 گردد. ارائه می هواگرم در حالت پایا در این بخش معادالت حاکم بر کلکتور

همانند با مقاومت گرمایی گذر همراه با فین و بافل  پایین یک کلکتوربراي 
  داریم: 2شکل 

  
  ]12[ جریان موازي هگذر دوشماتیک یک کلکتور  2شکل 

  :صفحه جاذببراي 

)1( 
퐼휏 훼 = 휑ℎ , 푇 − 푇 + ℎ , 푇 − 푇

+ ℎ , 푇 − 푇 + 푈 푇 − 푇  

براي انرژي است که از طریق نوشتن موازنه  بعدبی ضریبیک  φدر این رابطه 
متصل  به آن 3آید که فین و بافل مطابق شکل  صفحه جاذبی به دست می

  :]7[ شده باشد و طبق تعریف برابراست با
)2( 휑 = 1 +

퐴
퐴 − 퐴 휂 +

퐴
퐴 − 퐴 휂  

 در رابطه باالشود.  برابر با یک می φدر شرایط عدم جود پره و بافل،  طبیعتاً
ηfin آید: باشد، و از رابطه زیر به دست می راندمان پره می  

)3( 휂 =
tanh	(푚ℎ )

푚ℎ  

  ضریبی است که برابر است با: mکه در آن 

)4( 푚 =
2ℎ , 퐿 + 푡

푘퐿푡  

ηfin باشد که براي یک کلکتور با کانال هواي واقع در پایین  راندمان بافل می
-به 6و کانال واقع در باالي صفحه جاذب از رابطه  5فحه جاذب از رابطه ص

  :]13[ آید دست می

)5(  휂 = 26.361
푊
퐷

. 퐿
퐿

.

 

)6( 휂 = 15.583
푊
퐷

. 퐿
퐿

.

 

Ap ،Afin ،Afin,b  وAbaff ها، همه  کل پرههاي صفحه جاذب،  به ترتیب مساحت
  باشد. ها می ها و تمامی بافل پایه پره

  

 
  ]14[ ماتیک نحوه اتصال فین و بافل به صفحه جاذبش 3شکل 

  
  براي صفحه پایینی کلکتور:

)7( 
ℎ , 푇 − 푇 + ℎ , 푇 − 푇 = 푈 (푇 − 푇 ) 

  براي هواي عبوري:
)8( 

ℎ , 푇 − 푇 = ℎ , 푇 − 푇 +푄 

دست  به ٩رابطه باشد و از  گرماي مفید منتقل شده توسط هوا می Qکه 
  آید: می
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)9( 푄 = 푚̇퐶 (푇 − 푇 )/퐴  

براي محاسبه ضریب انتقال حرارت تشعشعی بین صفحه جاذب و صفحه 
  زیرین داریم:

)10( ℎ , =
휎 푇 + 푇 푇 + 푇
1 휀 + 1 휀 − 1

 

توان از  در رژیم جریان آشفته را میي هوا ضریب انتقال حرارت جابجایی برا
  دست آورد: رابطه زیر به

)11( 
푁푢 =

ℎ 퐷
푘 = 0.0158푅푒 .  

Dh  طر هیدرولیک است که براي یک کانال با فین و بافل برابر است قدر اینجا
  با:

)12( 
퐷 =

4퐴
푃 =

2 퐻퐵 − 푛ℎ 푡
(퐻 + 퐵) + 푛 ℎ 푡

 

) در یک کلکتور Utاز باالي صفحه جاذب به هوا ( تلفاتبراي محاسبه ضریب 
 :]6[ اي تجربی ارائه شده است اي، رابطه با دو پوشش شیشه صفحه تخت افقی

)13(  

푈

=
2 푇 /520

. /
+

1
ℎ

+
휎 푇 + 푇 푇 + 푇

× .
+ × . − 2

 

 

  برابر است با: fکه در آن 
)14( 

푓 = 1 + 0.089ℎ − 0.1166ℎ 휀 (1+ 0.0786× 2) 

  اي محاسبه ضریب انتقال حرارت باد نیز داریم:بر
)15( 

ℎ = 5.7 + 3.8푉  

توان  هاي مسئله، می و وارد کردن داده، EESاین روابط در نرم افزار نوشتن با 
نوشته  دسازي عملکرد کلکتور هواگرم پرداخت. براي صحت سنجی ک به مدل
ازي شد که در س کد شبیه توسط این ]4[مرجع آزمایشگاهی نتایج شده، 
شود، تطابق همانگونه که مشاهده می اي آن آمده است. نتایج مقایسه 3شکل 

  بسیار خوبی بین نتایج تجربی و نتایج تئوري وجود دارد.
  

  
  مختلفنتایج آزمایشگاهی براي دبی هاي مقایسه نتایج کدنویسی با  4شکل 

  
  نتایج -3

شود. در ادامه به بررسی پارامترهاي مختلف بر عملکرد کلکتور پرداخته می
کلکتوري که در نظر گرفته شده، یک کلکتور دو گذره است که هوا از باال و 

 است. شده مسیر هوا، فین و بافل قرا داده گذرد و درپایین صفحه جاذب می
  ند:هست به این شرحهاي مربوط به کلکتور و دادهاطالعات 

، )H( سانتیمتر، ارتفاع هر کانال cm 30صفحه جاذب،  )B( و عرض )L( طول
cm 75/2 ارتفاع فین ،)hfin (و بافل )hbaff( ،cm 5/5تعداد فین ، )n( ،5 عدد ،

، k(، w/m2K 9/14( ، هدایت گرمایی فینcm 2/0، )tfin( فین هر ضخامت
ضریب صدور  ،Lbaff( ،cm 5( ها، فاصله بین بافلcm 3، )Wbaff( پهناي بافل

، 94/0و  8/0، 94/0به ترتیب،  )rε( و صفحه پشتی )pε( و جاذب) gε(شیشه 
، ضریب عبور 96/0و  06/0به ترتیب، ) pα(و جاذب  )gα( ضریب جذب شیشه

، تابش، Ta( ،oC 30( محیط و )Tin( ورودي، دماي هواي 875/0، )gτ( شیشه
w/m2 830  و سرعت باد )Vw(  برابر باm/s 1است.  

به مقایسه نقش اضافه کردن فین و بافل بر روي بازده سیستم  ابتدادر 
شود. بدین منظور عملکرد کلکتور دوگذره با فین و بافل با پرداخته می

 هاي مختلف مقایسه گردیده استعملکرد کلکتور دو گذره ساده، براي دبی
  .)5(شکل 

  
  دارراندمان کلکتور ساده با کلکتور فین و بافلمقایسه  5شکل 

  
درصد  16نتایج حاکی از آن است که در حالت اضافه کردن فین و بافل، تا 

گرچه این افزایش راندمان  شود.حاصل می kg/hr 40راندمان براي دبی  بهبود
  به قیمت باال رفتن میزان افت فشار در سیستم و توان پمپ حاصل شده است.

به  5تواند تأثیرگذار باشد. در شکل ها نیز بر عملکرد کلکتور مینتعداد فی
  ها بر راندمان کلکتور پرداخته شده است.بررسی تأثیر تعداد فین
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  راندمان کلکتور بر حسب تعداد فین 6شکل 

  
شود که با افزایش تعداد فین، به دلیل افزایش سطح تبادل مشاهده می

یابد. گرچه این افزایش راندمان محدود کلکتور افزایش می حرارت، راندمان
عدد تغییر داد، راندمان در  10به  5ها را از براي مثال اگر تعداد فین ؛است

   رسد.می 63/0نهایت به 
ها بخش دیگري از این کار است. در ابتدا به بررسی تأثیر بررسی نقش بافل

یرات راندمان کلکتور بر حسب تغی 7شود. در شکل تعداد بافل پرداخته می
ها شود. واضح است که هرچه فاصله بین بافلها پرداخته میفاصله بین بافل

  ها نیز بیشتر است.کمتر باشد، تعداد بافل

 
  هاراندمان کلکتور بر حسب فاصله بین بافل 7شکل 

  
، به عبارت دیگر کاهش هاپیداست که با افزایش فاصله بین بافل 7از شکل 

یابد. گرچه در اینجا نیز این کاهش چندان ها، راندمان کاهش میتعداد بافل
از یک درصد ها، کمتر قابل توجه نیست و با پنج برابر شدن فاصله بین بافل

  کند.راندمان کاهش پیدا می
ها بود. هرچه پهناي مورد دیگري که مورد بررسی قرار گرفت، پهناي بافل

گیرد و فضاهاي مرده یر جریان هوا بهتر صورت میبافل بیشتر باشد، تغییر مس
راندمان کلکتور بر حسب  8شود. در شکل کمتري درون کلکتور ایجاد می

  پهناي بافل مورد بررسی قرار گرفته است.

  
  اي بافل بر راندمان کلکتورتأثیر پهن 8شکل 

  
 راندمان افزایش پیداها بیشتر شود، شود که هرچه پهناي بافلمشاهده می

دهد که درون کلکتور رخ میاي بافل، اختالط بهتري کند. با افزایش پهن می
باعث افزایش ضریب انتقال حرارت بین هوا و صفحه جاذب و در نهایت 

گردد. افزایش پهناي بافل مزیت دیگري را نیز به افزایش راندمان کلکتور می
یستی مسیر همراه دارد. آن هم اینکه هوا براي عبور از درون کلکتور، با

بیشتري را طی کند. این امر طبیعتاً منجر به افزایش افت فشار و در نتیجه 
ش بحت تأثیر تاتشود، اما از سوي دیگر هوا زمان بیشتري را توان پمپ می

  گردد.گذراند و سطح تبادل حرارت هوا با کلکتور بیشتر میمی

  بنديجمع -4
دن خواص ترموفیزیکی هوا، نیاز به در کلکتور هواگرم با توجه به نامطلوب بو  

وجود دارد. اضافه کردن فین و بافل  راي افزایش کارایی سیستمب یهایشیوه
هایی است که محققین براي بهبود عملکرد کلکتور از آن سود یکی از شیوه

برند. با بررسی پارامتریک نقش فین و بافل در بهبود عملکرد کلکتور می
  ر حاصل شد:هواگرم دو گذره، نتایج زی

راندمان کلکتور را نسبت به حالت ساده  16اضافه کردن فین و بافل تا % - 1
 هاي پایین بیشتر است.دهد. این افزایش در دبیافزایش می

یابد، اما این افزایش با افزایش تعداد فین راندمان کلکتور افزایش می - 2
 چندان قابل توجه نیست.

گرچه این  کند،کاهش پیدا میها، راندمان با افزایش فاصله بین بافل - 3
 کاهش راندمان قابل توجه نیست.

کند. این امر به ن کلکتور افزایش پیدا میامبا افزاش پهناي بافل، راند - 4
 دلیل اختالط بهتر هوا درون کلتور است.

 
  یمفهرست عال -5

Abaff مساحت بافل  
Afin مساحت فین  
Ap مساحت جاذب  
B عرض کلکتور  
H ارتفاع کانال  
hfin ارتفاع فین  
hbaff ارتفاع بافل  
hw ضریب انتقال حرارت باد  
L طول کلکتور  
Lbaff هافاصله بین بافل  
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t ضخامت  
Wbaff پهناي بافل  
Ut ضریب انتقال حرارت کلی از جاذب به هوا  

  م یونانییعال
α  ضریب جذب  
ε  ضریب صدور  
τ  ضریب عبور  

  هازیرنویس
a هوا  
f سیال  
g  شیشه  
p صفحه جاذب  
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