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آبگرمکنخورشیدیوکاربردهایمختلفآن
انــرژی خورشــیدی به عنــوان انــرژی تجدیدپذیر یکــی از بزرگ ترین منابع انرژی به شــمار می رود. اســتفاده از انرژی 
یست  گازی را به محیط ز کاهش داده و متعاقبًا انتشار آالینده های آبی و  خورشیدی، مصرف سوخت فسیلی را 

کاهش می دهد.
انــرژی خورشــیدی در ســامانه های مختلفــی قابل اســتفاده اســت. رایج تریــن روش تبدیل نور خورشــید بــه انرژی 
حرارتــی، تولیــد آب داغ اســت. سیســتم آب گرم کن خورشــیدی به صــورت تجاری در دســترس بوده و بســیاری از 
کن مســکونی، هتل ها، اســتخرها و ســایر مکان ها از آن اســتفاده می کنند. در این  کشــورها برای تأمین آب گرم اما
گــزارش نقــش فناوری نانــو در توســعه سیســتم آبگرم کن خورشــیدی، اجــزا و انواع سیســتم آب گرم کن خورشــیدی 

توضیح داده خواهد شد.

 اجزای سیستم آب گرم کن خورشیدی
کالکتــور، مخــزن ذخیــره آب و لوله هــای موجــود در اتصــاالت، از اجــزای اصلــی سیســتم آب گرم کــن خورشــیدی 

که در ادامه توضیح داده می شوند. هستند 

کالکتور  
کالکتور صفحه  ی ســقف ساختمان برای جذب انرژی خورشــیدی قرار می گیرند.  کالکتور خورشــیدی عمومًا رو

کالکتور رایج مورداستفاده در سیستم آب گرم کن خورشیدی است ]۱[. تخت )EPC( و لوله خأل )ETC( دو نوع 

1-کالکتور صفحه تخت
گرمایش آب  کرده و انرژی خورشــیدی را به انرژی حرارتی بــرای  کالکتــور صفحــه تخت، پرتو خورشــیدی را جمــع 

کالکتور عبارت اند از )شکل ۱( ]۲[: تبدیل می کند. اجزای اصلی این 
کالکتور اســت از آن ها در مقابل اثرات محیطی محافظت می کند.  که پوشــش دهنده همه اجزای  روکش: روکش 

کالکتور را پایدار و محکم می سازد. مواد مورداستفاده در روکش باید مقاوم به خوردگی باشند. این جزء، 
کالکتور ســاخته شــده  الیه آب بند: این الیه از مواد پالســتیکی برای پیشــگیری از نشــت و ورود آب باران به درون 

کرده و مقاوم به تابش ماورای بنفش باشند. یاد دما را تحمل  است. مواد آب بندی باید تغییر ز
پوشــش شــفاف: این پوشــش از شیشــه محکم با ضریب باالی عبور ساخته می شــود. این جزء نیز اجزای کالکتور 

را از اثرات محیطی حفظ می کند.
کالکتور را کاهش می دهد. عایق باید به دمای باالی صفحه جاذب  عایق حرارتی: عایق اتالف حرارتی از اطراف 

مقاوم باشد.
صفحــه جــاذب: صفحه جاذب انرژی خورشــیدی را جــذب و به انرژی حرارتی در ســیال تبدیل می کند. جاذب 
کثر پرتو خورشــیدی و حداقل انتشــار  باید از مواد با هدایت باال مانند مس با پوشــش انتخابی جهت جذب حدا

پرتو مادون سرخ باشد.
کاربردهــای معین جــذب می کند. انتقــال حرارت عمدتــًا از طریق  کالکتــور، حــرارت را برای  لولــه: لولــه در میــان 
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کالکتور صفحه تخت ]3[  شکل 1- نمایی از 

همرفت و هدایت اتفاق می افتد؛ بنابراین لوله باید از مواد با هدایت باال مانند مس تشکیل شده باشد.
کالکتور صفحه تخت مناسب باید دارای مشخصات زیر باشد: یک 

 مقاوم به شرایط محیطی
یاد  مقاوم به تغییرات دمایی ز

 عدم نشت از هر قسمت سیستم

 سهولت نصب
 پایدار و بادوام

کارآمد  تبدیل انرژی 

کالکتور لوله ای خأل  -2
گــرم می کند. اتــالف حرارتی در ایــن کالکتور  کالکتــور لولــه خــأل بــا جذب پرتو خورشــیدی، ســیال درون لوله ها را 
کالکتور به دلیل پیچیده تربودن  کالکتور صفحه تخت به دلیل وجود خأل اطراف لوله کمتر اســت.  این  نســبت به 
کالکتور صفحه تخت  کالکتور نســبت به  گران تر اســت. درهرحال این  کالکتور صفحه تخت  فرایند ســاخت از 

کالکتور صفحه تخت عبارت اند از ]۲[: کمتری دارد. اجزای اصلی  کارآمدتر بوده و نیاز به فضای 
کالکتــور از دو لولــه تو در تــو بــا خأل در بیــن آن ها، بــرای جذب انرژی خورشــیدی اســتفاده  لولــه شیشــه ای: در ایــن 

کالکتور را تشکیل می دهد. می شود. سطح خارجی لوله داخلی مساحت 
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کالکتور لوله خأل ]4[  شکل 2- نمایی از 

پوشــش جــاذب: پوشــش جاذب بر دیــواره خارجی لوله داخلی برای جذب پرتو خورشــیدی و تبدیــل آن به انرژی 
کمتر است.  حرارتی استفاده می شود. ضریب جذب این پوشش ۰/۹۴ و یا بیشتر و ضریب نشر آن ۰/۱۲ و یا 

کالکتور برای عملکرد درســت سیســتم آب گرم کن ضروری اســت. درزگیر باید قادر به  درزگیر: درزگیر بین مخزن و 
پایدار نگه داشــتن دما و فشــار باشــد. این جزء در باالی لوله برای پیشــگیری از نشــت نصب می شــود. طول عمر 
کالکتور لوله خأل مناســب  کل سیســتم آب گرم کن باشــد. مشــخصه های اصلی یک  درزگیر باید مانند طول عمر 

عبارت اند از:
گردوغبار  قابلیت تحمل شرایط محیطی مانند باران، 

 مقاوم به نشت از هر قسمت سیستم
 پایدار و بادوام

 سهولت نصب
کارآمد  تبدیل انرژی 

در این کالکتور پرتو خورشــیدی توســط ســطح خارجی لوله داخلی جذب شــده و حرارت جذب شــده، به سیال 
موجود در لوله داخلی انتقال می یابد.

 مخزن ذخیره
سیســتم گرمایــش آب عمومــًا بــه مخــزن ذخیــره ای بــا عایق مناســب برای نگهــداری آب گرم شــده نیــاز دارد. در 
گرم شده خورشیدی تا یک دمای  گازی یا برقی جهت افزایش دمای آب  گرمکن  بعضی مواقع این مخزن به یک 
گــرم می شــود. وجــود مخزن بــرای ذخیــره آب و اســتفاده از آن در زمانــی که پرتو خورشــیدی در  مطلــوب، مجــددًا 
دسترس نیست، ضروری است. مخزن ذخیره حرارت خورشیدی می تواند به دو صورت گرمای نهان و محسوس 
کننــده، انــرژی حرارتــی را ذخیــره  باشــد ]۱[. ذخیره ســازهای حرارتــی محســوس، بــا افزایــش دمــای مــاده ذخیــره 
می کننــد. مقدار انرژی حرارتی ذخیره شــده متناســب بــا چگالی، حرارت ویژه، حجم و تغییــر دمای ماده ذخیره 
کــه در این میان، گرمای ویــژه، چگالی و هدایت حرارتی از خواص عمده مــاده ذخیره کننده انرژی  کننــده اســت 
حرارتی محســوس اســت. ذخیره ساز حرارتی محســوس از فناوری های بالغ قابل اســتفاده در واحدهای مسکونی 
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مقیــاس بــزرگ اســت. این ذخیره ســازها بر اســاس فاز محیــط ذخیره ســازی به ذخیره ســازهایی بــا محیط جامد 
)مانند ســرامیک، فلزات و...( و مایع )آب، روغن و نمک مذاب و...( تقســیم بندی می شــوند. ذخیره ساز با بستر 
گرمای نهان با اســتفاده از  ســنگ و آب از رایج ترین مواد ذخیره کننده در این سیســتم اســت ]۵ و ۶[. ذخیره ســاز 
مــواد تغییرفازدهنــده انــرژی حرارتــی را ذخیره می کند. در این سیســتم ذخیره ســازی، انرژی حرارتی ذخیره شــده 
بدون افزایش دمای ماده ذخیره کننده منجر به تغییر فاز آن می شــود. در مقایســه با ذخیره ســاز گرمای محســوس، 
چگالی ذخیره انرژی و تغییر دمای آن در حین فرایند شــارژ و دشــارژ بســیار کمتر اســت. مواد آلی )مانند پارافین، 
اســید چرب و مواد پلیمری( و معدنی )مانند نمک ها و هیدرات های نمکی( مختلفی برای ذخیره انرژی در این 
سیســتم ذخیره ســازی استفاده می شــود. پارافین و اســید چرب رایج ترین مواد تغییر فاز مورداســتفاده در سیستم 
گرمای محســوس به دلیل نرخ انتقال حرارت  گرمای نهان اســت. این ذخیره ساز برخالف ذخیره ساز  ذخیره ســاز 

کامل تجاری نشده است ]۵، ۶[. ضعیف در طول فرایند شارژ و دشارژ هنوز به صورت 

 انواع آب گرم کن خورشیدی
کلی مســتقیم یا حلقه باز و غیرمســتقیم یا حلقه بســته تقســیم  سیســتم های آب گرم کن خورشــیدی به دو دســته 
کدام از این دســته ها می توانند فعال و غیرفعال باشــند. در سیســتم غیرمســتقیم حرارت از ســیال  می شــوند. هر 
کالکتــور از طریــق مبدل حرارتــی به آب موجود در تانــک ذخیره انتقــال می یابد. مبدل  انتقال دهنــده حــرارت در 
حرارتی عمومًا از موادی با هدایت حرارتی باال و مقاومت باال به خوردگی مانند آلومینیوم، فوالد ضدزنگ، چدن، 
کالکتور به تانک ذخیره چرخش می کند.  مس، فوالد و برنز ساخته می شود. در سیستم مستقیم، آب مستقیمًا از 
کاری به نقطه انجماد فقط می توانند آب داغ با  یاد ســیال  آب گرم کن خورشــیدی مســتقیم به دلیل حساســیت ز
گرامی از سیســتم آب گرم کن خورشــیدی فعال  محدوده دمایی ۵۰ تا ۶۰ درجه تولید کنند ]۷، ۸، ۹[. شــکل ۳ دیا

مستقیم و غیرمستقیم را نشان می دهد.

 شکل 3- نمایی از سیستم آب گرم کن خورشیدی الف( مستقیم ب( غیرمستقیم ]7[

الف

ب
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همان  طور که قباًل گفته شــد، هر دو سیســتم مســتقیم و غیرمســتقیم می توانند به صورت فعال یا غیرفعال باشــند 
)شــکل ۴(. در سیســتم فعــال از پمــپ الکتریکی برای چرخش آب یا ســیال انتقال دهنده حــرارت در بین مخزن 
کالکتــور اســتفاده می شــود. این دســته از آب گرم کن ها در سیســتم های بزرگ به دلیل حفظ فشــار آب و  ذخیــره و 
گرانــش و چرخش طبیعی آب متکی اســت.  یکنواختــی دمــای آب پیشــنهاد داده می شــود. سیســتم غیرفعال بر 
سیســتم آب گرم کن خورشــیدی ترموســیفونی نوعی سیســتم غیرفعال است. در سیستم ترموســیفونی آب به دلیل 
اختــالف فشــار در سیســتم جریــان می یابــد؛ بنابراین منبع آب ســرد در این سیســتم باید حداقل ۷ فیــت باالتر از 
گرام ساده از آب گرم کن خورشیدی غیرفعال را نشان می دهد. محل نصب آب گرم کن خورشیدی باشد. شکل دیا

 شکل 4- نمایی از سیستم آب گرم کن خورشیدی الف( غیرفعال ب( فعال ]2[

الف

ب
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گــرم، اندازه سیســتم و فضای در  عواملــی اصلــی انتخــاب نوع سیســتم، شــرایط آب وهوایی، میــزان تقاضای آب 
دســترس برای جای گذاری اجزای خارجی اســت. برای مثال سیســتم مستقیم غیرفعال با نگهداری کم می تواند 
برای تأسیســات کوچک تر با تقاضای کم آب داغ اســتفاده شــود، درحالی که سیســتم غیرمستقیم فعال عمومًا در 

یاد نصب می شود. تأسیسات بزرگ تر با تقاضای آب داغ ز

 بررسی اقتصادی و بازار آب گرم کن خورشیدی
کالکتور، مخزن ذخیره سازی،  که بر هزینه سیســتم آب گرم کن خورشــیدی تأثیرگذار هستند عبارت اند از  عواملی 
کالکتور به نوع سیســتم )انــدازه و بازدهی  کنتــرل، پمــپ، لوله هــا. از آنجایــی که هزینه ســایر اجزا به جــز  سیســتم 
کاربرد )ســطح دمایی مورد انتظار( وابســته است، شاخص هزینه مشــخصی برای سیستم آب گرم کن  سیســتم( و 
گرفته شود.  خورشیدی در دسترس نیست. به غیر از هزینه تولید، هزینه نصب نیز باید با برآورد هزینه کلی در نظر 
کوچک خانگی به ۵۰% هزینه  کارگر باال است، هزینه نصب سیستم آب گرم کن  که هزینه  کشورهایی  در برخی از 
کرده اند، انتظار می رود  که صنعت و تحقیقات بر یکپارچگی سیســتم تمرکز  ســرمایه گذاری می رســد. از آنجایی 

کاهش یابد ]۱۰[. کلی سیستم شامل هزینه نصب در سال های آتی  هزینه 
بر اســاس گزارش شــرکت businesswire، بازار جهانی آب گرم کن خورشــیدی از ســال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ با نرخ رشــد 
که بازار  کرده اســت  کرد. مؤسســه تحقیقاتــی technavio analyst پیش بینی  ســالیانه ۷% توســعه پیــدا خواهد 

جهانی این فناوری در سال ۲۰۲۱ به ۸/۹۸ میلیارد دالر برسد ]۱۱[.
کاربــردی آب گرم کــن خورشــیدی، ۸۴% بــازار ایــن فنــاوری را به خود  بخــش مســکونی به عنــوان بزرگ تریــن حــوزه 
کشــورهای  اختصاص داده اســت )شــکل ۵(. عواملی مانند افزایش بحران مصرف انرژی و پشــتیبانی دولت در 
کاربردی در طول مدت پیش بینی شــده دارد. به عنــوان مثال هند جهت  درحال توســعه تأثیــر مثبتــی بر این حوزه 
گرفته است  کثر ایاالت خود تا ۳۰% و برخی از ایاالت خاص تا ۶۰% یارانه در نظر  توسعه آب گرم کن خورشیدی در ا

)شکل ۵( ]۱۱[.
هتل، مدرســه، سالن و بیمارســتان ها از مصرف کنندگان اصلی آب گرم کن خورشیدی در بخش تجاری هستند. 
اخیــرًا ایــن بخــش دومیــن رتبه در بــازار آب گرم کن خورشــیدی را به خود اختصــاص داده و انتظار مــی رود در طول 
مــدت پیش بینــی شــده، ســهم آن در بــازار به ویــژه در بخــش بیمارســتانی افزایــش یابــد. بعــد ذخیــره انــرژی ایــن 
سیســتم ها تأثیــر مثبتــی بر بازار جهانی آن ها دارد. کشــورهایی ماننــد چین، هند و ژاپــن، اقداماتی جهت افزایش 

گاهی مصرف کنندگان در مورد مزایای آب گرم کن خورشیدی انجام داده اند ]۱۱[. آ
کاربرد آن ها بســتگی دارد. صنایعی  نیاز صنایع به سیســتم های آب گرم کن خورشــیدی به ملزومات دمایی و نوع 
مانند فرایندهای لبنی، مواد غذایی، نوشــیدنی و دارو بیشــترین ســهم بازار آب گرم کن خورشیدی را در این بخش 

دارند.
طبق بررسی های مرکز تحقیقات technavio، فروشندگان برتر در زمینه آب گرم کن خورشیدی عبارت اند از:

Chromagen 
EMMVEE Solar Systems 

Genersys 

Jinyi Solar 
 Rheem Manufacturing
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 شکل 5- بازار جهانی آب گرم کن خورشیدی بر اساس مصرف کننده نهایی ]11[

 شکل 6- بازار آب گرم کن خورشیدی آمریکا بر اساس فناوری، سال 2014 تا 2025 ]12[

کم به ذخیره سازی و  کالکتور لوله خأل به دلیل نیاز نسبتًا  که  بررسی فنی سیستم آب گرم کن خورشیدی نشان داد 
کاربرد تجاری و صنعتی در سرتاسر مناطق سرد مناسب  یاد برای  کم و پتانسیل تبدیل انرژی ز تعمیر و نگهداری 
اســت. در ســال ۲۰۱۶ ســهم بازار این بخش به ۸۸۶/۹ دالر رسید )شکل ۶(. از نظر حجمی، جمع کننده صفحه 
تخت )FPC( تا سال ۲۰۲۵ به ۸۶۳/۶هزار واحد خواهد رسید. طراحی ساده همراه با قیمت مناسب و سهولت 
کــه می تواند بــه افزایــش اســتفاده از این محصــوالت کمک کند.  نصــب و اســتفاده از ویژگی هــای مهمــی اســت 

کوچک تر بسیار موردتوجه هستند ]۱۲[. واحدهای FPC در بخش های تجاری و مسکونی 

Flat Plate Collector
Unglazed Water Collector

2014

218.2

2018 20222016 2020 20242015

212.7

2019 20232017 2021 2025

Evacuated Tube Collector

GLOBAL SOLAR WATER HEATER MARKET BY END USER

مصرف کننده

مسکونی ٪7.05مسکونی

تجاری
تجاری

5.19٪

84.45٪

10.25٪ 5.30٪
صنعتی

صنعتی

4.81٪

خ رشد سالیانه )2016-2021( نر
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بررســی بازار آب گرم کن خورشــیدی از دیدگاه سیســتمی نشان می دهد که ســهم بازار سیستم ترموسیفون در سال 
۲۰۱۶ بــه ۱/۲۲میلیــارد دالر می رســد و انتظــار مــی رود این بخش در طول مدت مذکور با نرخ رشــد ســاالنه %۷/۸ 
گســترش یابد. این سیســتم بر اســاس حجم و همچنین درآمد بیشترین ســهم بازار آب گرم کن خورشیدی را دارد. 
این امر عمدتًا به دلیل قیمت گذاری به صرفه و ســهولت نصب و اســتفاده از آن اســت. سیســتم های آب گرم کن 
پــا و آمریکای  دارای پمــپ بــه دلیــل عملکــرد مؤثــر و ســازگاری با شــرایط آب وهوایی ســرد در مقیاس بــزرگ در ارو

شمالی پذیرفته شده است. سهم بازار این بخش در سال ۲۰۱۶، ۶۷۶/۹ بود ]۱۲[.
بــر اســاس گــزارش وضعیت جهانی انــرژی تجدیدپذیر، ظرفیت کلــی کالکتور آب گرمکن خورشــیدی در جهان تا 
انتهــای ســال ۲۰۱۷، ۴۲۷ گیــگاوات اســت. نــرخ افزایش ســاالنه ظرفیت نصب کالکتور در ســال ۲۰۱۷ نســبت به 
کرد. این کاهش به دلیل رقابت انرژی خورشــیدی با ســایر انرژی های تجدیدپذیر در بخش  ۲۰۱۶، ۴% کاهش پیدا 
مسکونی )حوزه کاربردی اصلی فناوری حرارت خورشیدی( و قیمت پایین سوخت فسیلی است )شکل ۷( ]۱۳[.

کالکتور آب گرم کن خورشیدی، 2007 تا 2017 ]13[  شکل 7- ظرفیت جهانی 

کشــورهایی که بیشــترین ظرفیت کالکتور خورشــیدی را در ســال ۲۰۱۷ نصب کرده اند عبارت اند از چین، ترکیه، 
کالکتور آب گرم کن خورشــیدی  که دارای بیشــترین ظرفیت  هنــد، برزیــل، آمریکا و آلمان. شــکل ۸ کشــورهای را 
هســتند نشــان می دهــد. این کشــورها ۹۳% بازار جهانــی کالکتور آب گرم کن خورشــیدی را در ســال ۲۰۱۷ به خود 
کثــر این کشــورها از کالکتورهای صفحه تخت اســتفاده می شــود. در هرحال در چین و  اختصــاص داده انــد. در ا
کالکتور لوله خأل و در ترکیه بیش از ۵۰% از این  کالکتورهای نصب شده از نوع  هند در سال ۲۰۱۷ بیش از دوسوم 
کشــور برتر، ۷۳% ظرفیت مربوط  گرفتن همه ظرفیت های نصب شــده جدید در ۲۰  کالکتور اســت. با در نظر  نوع 
به کالکتور لوله خأل )که نســب به ســال ۲۰۱۶ )۷۵%( کاهش یافته اســت(، ۲۳% و ۴% به ترتیب مربوط به کالکتور 
صفحه تخت و کالکتور آبی بدون لعاب است. همان طور که از شکل ها مشخص است، چین بیشترین ظرفیت 
کالکتور آب گرم کن خورشــیدی را دارد. بازار خرده فروشــی چین در طول سال های اخیر به  نصب جدید و ظرفیت 
کاهش فعالیت ساخت وســاز و اشــباع شدن بازار در حال کاهش است؛ اما این کاهش با افزایش تقاضا گرمایش 
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کالکتور آب گرم کن خورشیدی در سال 2017 ]13[ کشورها بر اساس افزایش ظرفیت نصب شده   شکل 8- رتبه 

کشورها ]13[ کشور برتر و سایر   شکل 9- ظرفیت جهانی آب گرم کن خورشیدی سهم 12 

کی بزرگ خنثی شــد. عبــور از کالکتور لوله خــأل به کالکتور  محیــط و آب گرم کــن خورشــیدی بــرای پروژه های امال
کالکتور صفحه تخت ۱۳% افزایش یافت در حالی  صفحه تخت در چین در طول سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. بازار 
که بازار لوله خأل ۹% کاهش پیدا کرد. افزایش در فروش کالکتور صفحه تخت به دلیل افزایش تقاضای به کارگیری 
کالکتور صفحه تخت امن تر بوده و زیبایی بیشــتری دارد. ترکیه از نظر  که  کاربرد بالکی و نمایشــی اســت، جایی 
ظرفیــت جدیــد نصــب کالکتور آب گرم کن خورشــیدی با افزایش به مقــدار ۱/۳۵ گیگاوات در ســال ۲۰۱۷ دارای 
کشور حتی بدون یارانه به دلیل بازار ساخت وساز  رتبه دوم است. حفظ بازار فروش آب گرم کن خورشیدی در این 
کشــور اســت. تقریبًا ۶۰% ظرفیت جدید حرارت خورشیدی در ســاختمان های جدید عمدتًا در جنوب  قوی این 

کشور نصب شده است. و غرب این 
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 وضعیت آب گرم کن خورشیدی در ایران
انرژی خورشیدی یکی از دردسترس ترین منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران است و استفاده از آن نیاز حال و آینده 
بشــر اســت. کشــور ایران با متوســط ســاالنه ۲۸۵۰ ســاعت آفتاب از چنین پتانســیلی برخوردار اســت. روش های 
گرم کردن آب با استفاده از آب گرم کن  ک و الیزال خدادادی وجود دارد، اما  گونی برای استفاده از این انرژی پا گونا
کــه آب گرم کن های خورشــیدی  هــای خورشــیدی، آســان ترین و اقتصادی تریــن روش اســت. واقعیت این اســت 
یج نیافته در حالی که کشور همسایه ما ترکیه  ســاده ترین مبدل انرژی خورشــیدی گرمایی هســتند که در ایران ترو
کمتر، دارای رتبه سوم جهان در به کارگیری و نصب آب گرم کن های  با جمعیت برابر و پتانسیل انرژی خورشیدی 

خورشیدی است و در آن بیش از پنج میلیون آب گرم کن خورشیدی خانگی در حال بهره برداری است.
پژوهشــگران فعال در زمینه آب گرم کن های خورشــیدی بیشــتر درصدد توســعه فنی و ارتقای عملکرد آن بوده اند و 
یج آن پرداخته اند. ردی در پژوهشی در ایالت ماهاراشترا هند با مراجعه به نظرات  کمتر به آسیب شناسی عدم ترو
که موانع عدم توسعه آن ها به ترتیب: ۱- هزینه اولیه باال ۲- بی اعتباری  یافت  کاربر آب گرم کن خورشیدی، در  ۶۶

گرم الزم ۳- عدم صرفه جویی قابل مالحظه و ۴- در دسترس نبودن خدمات آن بوده است ]۱۴[. در تأمین آب 
ی عوامل مؤثر بر پذیــرش آب گرم کن های خورشــیدی خانگی در نواحی  کاو شــادی طلــب و نایه در پژوهشــی بــه وا
روســتایی پرداختــه و بــا نظرســنجی عمومی )عمدتًا غیرکاربر( در چند روســتای شهرســتان بردســکن )خراســان( 
یافتند که ۱- عدم اطمینان و نیاز به آب گرم کن دیگر، ۲- هزینه اولیه باال، ۳- شایعه عدم رضایت کاربران، ۴-  در
گاهی عمومی و ۵- عدم ارائه خدمات پس از فروش، مهم ترین عوامل مؤثر در عدم پذیرش آب گرم کن های  عدم آ
یافتند که ۱- نبود راهبری  خورشــیدی در جامعه روســتایی ایران بوده اســت ]۱۵[. همچنین فدایی و همکاران در
اســتراتژیک، ۲- عدم بهره گیری مطلوب از منابع انســانی، ۳- مشــکالت در ســاختار اجرایی و نظارتی و ۴- عدم 
یج  کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر از جمله ترو تناسب اهداف و توان مدیریتی، علل عدم تحقق اهداف 

آب گرم کن های خورشیدی در برنامه چهارم توسعه ایران بوده است.
آب گرم کن های ترموسیفونی )اعم از کالکتور صفحه تخت و یا کالکتور لوله خأل( از این جهت که ارزان تر و کاربرد 
و نگهداری آن ها ساده تر است و از طرفی نیازمند مصرف توان الکتریکی )جهت عملکرد پمپ( نیستند، نسبت 
بــه ســایر آب گرم کن هــا مزیــت دارند. در مقابــل، مخزن ذخیره آب و لوله های رفت )ســرد( و برگشــت )گرم( آب به 
گر این لوله ها به خوبی هم عایق بندی شــده باشــند، پدیــده اتالف انرژی از  منبــع در هــوای آزاد قــرار دارند و حتی ا
گرم و یخ زدگی لوله های رفت وبرگشــت آب در شــب های ســرد و طوالنی زمســتان، از مشــکالت  منبع ذخیره آب 
خاص این نوع آب گرم کن ها محسوب می شود ]۱۴[. از سال )۲۰۰۲( میالدی در راستای همکاری های علمی بین 
 ،)CEERS( یســت و انرژی ایران دو کشــور ایــران و آلمان پــروژه ای با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیط ز
 University of( دانشــگاه اســنوبروک آلمــان ،)Wuppertal Institute for Climate( انســتیتو ووپرتــال آلمان
Osnabruck( و بــا همــکاری بنیاد هانریش بول )Hanrish Boel Foundation( با عنوان »سیاســت گذاری در 

زمینه آب وهوا و توسعه پایدار؛ فرصت هایی برای همکاری ایران و آلمان « آغاز شد. یکی از دستاوردهای حاصل 
از ایــن پــروژه تدویــن گزارشــی در مورد انرژی حرارتی خورشــیدی در ایران در ســال ۲۰۰۵ بود. در این گزارش اشــاره 
که در مناطق مرکزی ایران این  که متوسط تابش جهانی برای ایران حدود kWh/m2/day ۵/۳ است  شده است 
کیلومتر مربع(، کل  مقــدار به بیش از ۷/۷ ســاعت در روز می رســد. با توجه به مســاحت ایــران )حــدود ۱۶۴۸۰۰۰ 
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کل انرژی مصرفی در ایران  که سیزده برابر  مقدار تابش در ایران حدود ۳/۳ میلیون تراوات ساعت در سال است 
اســت. علی رغم شــرایط مناســب طبیعی تابش، به کارگیری انرژی خورشیدی در ایران بســیار ناچیز است، در دو 
گرمایش خورشیدی در سال تولید و نصب شده است ]۱۶[. در مناطق شهری  گذشته حدود ۴۰۰۰ دستگاه  سال 

گرم بسیار متنوع است.  گرمایش هوا و آب  ایران، تأسیسات 
که در زیرزمین ساختمان های مسکونی،  گازی سوز مرکزی است  بیشترین سیستم های مورداستفاده، دیگ بخار 
گاز  کاماًل متفاوت اســت و سیســتم لوله کشــی  تجاری و اداری نصب می شــود. وضعیت در مناطق جنوبی ایران 
وجــود نــدارد. در نتیجــه آب گرمکن هــای برقــی )نوع اســتوانه ای با ظرفیت هــای ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ لیتــری( کاربرد 

گرم مصرفی دارند.  وسیعی برای تولید آب 
ی سیســتم آب گرم کــن خورشــیدی بــرای یــک ســاختمان دو  بــر اســاس ایــن مطالعــه هزینــه ســرمایه گذاری بــر رو
طبقــه معمولــی ۱/۵۸۸ دالر آمریــکا خواهــد بــود. با فرض طول عمر ۲۵ ســاله برای سیســتم و نرخ بهره اســمی ۲۲ 
درصد در ســال، هزینه ثابت سیســتم حرارتی خورشــیدی ســاالنه ۳۵۲ دالر آمریکا خواهد بود )شــکل ۱۰(. هزینه 
گرفته  نگهداری و تعمیرات بین ۰/۵ تا ۱ درصد ســرمایه گذاری بوده و حدود ۱۳ دالر آمریکا برای ســال اول در نظر 
می شــود. بــا فــرض قیمــت گازوئیــل معــادل ۰/۱۶ دالر آمریکا در هر لیتــر )در ســال ۲۰۰۵( یــا ۰/۰۰۱۶ دالر آمریکا در 
هــر کیلووات ســاعت، صرفه جویــی در هزینه هــا با جایگزینی سیســتم حرارتی خورشــیدی به جای ســوخت های 

فسیلی، ۱۴/۴ دالر آمریکا در سال اول خواهد بود.
 با توجه به شــرایط فوق، کاماًل واضح اســت که این ســرمایه گذاری برگشــت مالی قابل توجهی را به همراه ندارد. با 
فرض ثابت بودن قیمت ها، صرفه جویی ساالنه کمتر از ۲ دالر آمریکا خواهد بود. با توجه به رشد تورم که سریع تر از 
رشد قیمت انرژی است، این صرفه جویی مالی حتی در سال های بعدی کاهش نیز خواهد یافت و هزینه متوسط 
راه اندازی و نگهداری از مبلغ صرفه جویی شــده بیشــتر خواهد شــد. بنابراین سیســتم های حرارتی خورشیدی با 
گر  یــادی با مقرون به صرفه بودن برای ســرمایه گذاری خصوصــی دارند. حتی ا قیمت هــای موجــود انرژی، فاصله ز
به ۵۰ درصد هزینه ســرمایه گذاری یارانه تعلق گیرد، همچنان هیچ گونه ســوددهی برای ســرمایه گذاری خصوصی 
نخواهد داشــت. علت اصلی را می بایســت در قیمت بســیار پایین ســوخت های فســیلی در ایران در مقایســه با 
کرد. سیستم های آب گرم کن خورشیدی با در نظر  سطح جهانی قیمت ها و یارانه های بسیار باالی آن ها جستجو 
گرفتــن قیمت های صادراتی ســوخت فســیلی با فرضیات مشــخص در رابطه با تورم، افزایــش قیمت انرژی و نرخ 
بهره دارای منفعت بیشتری خواهند بود. سطح کنونی قیمت های انرژی در ایران مصرف شدید انرژی را به همراه 
داشــته اســت، زیرا این قیمت ها انگیزه ای برای صرفه جویی در انرژی به وجود نیاورده اســت و از ســرمایه گذاری 
کاهش  کرده اســت. البته با فرض  ی اقدامات صرفه جویانه انرژی با توجه به عدم ســوددهی آن ها جلوگیری  بر رو
مصــرف ســوخت های فســیلی با به کارگیــری اقدامــات صرفه جویانه انرژی، صادرات مقدار بیشــتر ســوخت های 
فســیلی بــا قیمت هــای بازار جهانــی نفت امکان پذیر شــده که در نهایت باعث رشــد رفاه و بنیــه اقتصادی ایران 

خواهد شد )شکل ۱۱(.
کیلووات ســاعت انرژی  با فرض قیمت های نفت در ســطح ۳۸ دالر آمریکا در هر بشــکه )ســال ۲۰۰۵(، ارزش هر 
حاصل از آن ۰/۰۲۴ دالر آمریکا خواهد بود. نتیجه این محاســبه برای سیســتم حرارتی خورشــیدی، صرفه جویی 
ســاالنه انرژی به مبلغ ۲۱۶ دالر آمریکا در شــروع راه اندازی آن است. با فرض افزایش قیمت سوخت های فسیلی، 
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 شکل 10- هزینه-منفعت سیستم آب گرم کن خورشیدی برای ساختمان دو طبقه در منطقه 22 تهران، 
گازوئیل برای ســاختمان های مســکونی، رشــد 8/3٪ قیمت  کنونی  خ بهره اســمی 22٪، با قیمت های  با نر

خ تورم عمومی ٪14 ]16[ نفت و نر

 شــکل 11- مقایســه هزینه-منفعت آب گرم کن خورشــیدی برای یک ســاختمان دو طبقه در منطقه 22 
گازوئیل برای ســاختمان های مســکونی با توجه به قیمت صادرات حدود 38 دالر  کنونی  تهران، با قیمت 

خ تورم عمومی( ]16[ خ بهره اسمی 22٪، رشد 8/3٪ قیمت نفت و رشد 14٪ نر در هر بشکه نفت )نر

ارزش انرژی صرفه جویی شده با نصب سیستم حرارتی خورشیدی هر سال بیشتر خواهد شد.
نسبت هزینه-منفعت برای سرمایه گذار بخش خصوصی ۰/۴ است؛ یعنی سود حاصل از صرفه جویی در انرژی 
سه برابر بیشتر از هزینه ها است )با فرض نرخ بهره اسمی ۲۲% رشد ساالنه ۸/۳% در قیمت گازوئیل و رشد ساالنه 

۱۴% در هزینه نگهداری و تعمیرات(.
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شــایان ذکــر اســت که با فرض تقبــل هزینه ســرمایه گذاری )۱/۵۸۸ دالر آمریــکا(، راه اندازی و نگهداری سیســتم 
حرارتی خورشــیدی از طرف دولت ایران، مقدار نفت صرفه جویی شــده می تواند در بازار جهانی به فروش رســد. 
پــک مطابقــت دارد، زیــرا ســهمیه ایــران در ازای تولیــد و نــه صادرات اســت. با فــرض اینکه  ایــن امــر بــا قوانیــن او
ســرمایه گذاری اولیه از طریق وام خارجی با نرخ بهره اســمی ۳% تأمین شــود، سود خالص برای کشور حدود ۴۲۰۰ 
دالر آمریکا در طول دوران عمر سیســتم آب گرم کن خورشــیدی )۲۵ ســال( خواهد بود )با فرض افزایش ســاالنه %۲ 

در قیمت بازارهای جهانی انرژی و افزایش ۲% هزینه نگهداری و تعمیرات(.
جایگزینی انرژی الکتریکی با انرژی خورشیدی از دیگر مزایای توسعه آب گرم کن های خورشیدی است. در بخش 
جنوبی ایران، آب گرم کن های خورشیدی جایگزین مصرف برق خواهد شد که حتی با توجه به قیمت های پایین 
کنونی انرژی، سیســتم های گرمایش خورشــیدی می توانند در بعضی اوقات ســوددهی داشــته باشند. همان  گونه 
کــه قباًل نیز اشــاره شــد، سیســتم حرارتی خورشــیدی ســوددهی باالیــی خواهد داشــت و هزینه ای معــادل ۰/۲۵۰ 
ی برق بــرای بخش مســکونی در ایران  دالر آمریــکا صرفه جویــی بــه همــراه داشــت؛ امــا تعرفه مالیاتــی کنونی نیــرو
ی بــرق از مهم ترین موانع  کیلووات ســاعت اســت. چنیــن قیمت های پایینی بــرای نیرو حــدود ۰/۰۱۲ دالر در هــر 

سرمایه گذاری خصوصی برای بهبود بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر است.
موارد زیر به طور مختصر نتایج حاصل از این مطالعه را بیان می کند:

 بــا توجــه به ســوخت های فســیلی با قیمــت ســال ۲۰۰۴، هیچ کدام از سیســتم های خورشــیدی موردمطالعه 
نمی تواننــد اقتصــادی باشــند. قیمت تمام شــده نفت برای خانوارهــای ایرانی حدود یک بیســتم قیمت نفت 

خام در بازار جهانی است.
گرفتن مفروضات مشــخصی برای  کنونی در بازار جهانی شــود، با در نظر  گــر قیمــت نفت منطبــق با قیمت   ا
نرخ تورم، افزایش قیمت انرژی و نرخ های بهره، تمامی موارد بررســی شــده مقرون به صرفه خواهند شــد و حتی 

برخی از آن ها بسیار سودمند خواهند بود.
 از نقطه نظر بودجه بندی، ســرمایه گذاری در تأسیســات خورشــیدی، مزایای فراوانی برای کشور ایران خواهد 
گرما توســط تأسیســات خورشــیدی بســیار پایین تر از قیمت های نفت در بازارهای  داشــت. هزینه های تولید 
ی تأسیســات حرارتــی  جهانــی اســت. در نتیجــه ارائــه یارانــه توســط دولــت ایــران بــرای ســرمایه گذاری بــر رو

خورشیدی منفعت اقتصادی خواهد داشت.
یسک است و درآمد باالیی برای اقتصاد ایران به   سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی، سرمایه گذاری بدون ر
یافت وام از بازارهای مالی بین المللی با نرخ بهره ۳% به  که دولت ایران با در گر فرض شود  همراه خواهد آورد. ا
حمایت از تأسیســات خورشــیدی بپردازد، مصرف سوخت برای گرمایش در خانوارهای ایرانی کاهش خواهد 
گرفته شــود و هر ســاله قیمت نفت %۲  گر قیمت نفت ۳۸ دالر آمریکا برای هر بشــکه در نظر  یافت. همچنین ا
افزایش داشته باشد، تأسیسات حرارتی خورشیدی می تواند سود خالص اقتصادی برابر با ۴۲۰۰ دالر آمریکا در 
گرمایش  که یک چهارم خانوارهای تهرانی اقدام به نصب سیستم های  گر فرض شود  این دوره حاصل نماید. ا

کل درآمد خالص برای اقتصاد ایران ۱۸۰۰ میلیون دالر آمریکا خواهد رسید. خورشیدی نمایند، 
گرمایش خورشــیدی حل نخواهد شد؛ اما   مشــکالت در بخش انرژی ایران به تنهایی از طریق سیســتم های 

گامی مهم به سوی بازسازی پایدار عرضه انرژی باشد. استفاده از این سیستم ها می تواند 
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ی اقتصاد ایران دارد. یارانه  کنونی قیمت گذاری در بخش انرژی ایران اثرات هنگفت و ســنگینی بر رو سیاســت 
ی برق موجب  کنار یارانه های ارائه شده به نیرو گرمایش و حمل ونقل، در  بسیار باال برای سوخت های مصرفی در 
اســتفاده غیرکارآمد از انرژی شــده و از به کارگیری انرژی خورشــیدی و سایر انرژی های تجدیدپذیر جلوگیری کرده 
اســت. نتیجه این امر اتالف منابع با ارزش انرژی در ایران اســت که می تواند در بازار جهانی با قیمت های باالیی 
به فروش رســیده و ســرمایه های مالی بی شــماری را برای کشــور به همراه داشته باشــد. همچنین استفاده داخلی 
ی سالمت انسان ها به  که اثرات منفی بر رو یست شده  از ســوخت های فســیلی موجب انتشار آلودگی در محیط ز
همراه داشته و به ساختمان ها آسیب می رساند و میزان تولید محصوالت کشاورزی را کاهش می دهد. متأسفانه 
این گونــه هزینه هــا می بایســت توســط تمامی افراد جامعه پرداخته شــود. به غیــر از هزینه های اجتماعی یاد شــده 
کــه یارانه هــای بخــش انرژی ایجاد می کنند، اثرات منفی دیگری نظیر عدم توســعه بخش تجــاری در زمینه انرژی 

کشور وارد می شود. کارآمد نیز بر اقتصاد  حرارتی و فناوری 
علی رغم مزایای اقتصادی فراوان برای بودجه کشور، برقراری یک استراتژی حمایتی از اجرای گسترده سیستم های 

آب گرم کن خورشیدی مزایای دیگری را به شرح زیر در پی خواهد داشت:
کشور  آب گرم کن های خورشیدی می توانند به طرق مختلف در ایران استفاده شوند و پیش نیازهای فنی آن ها در 
کل انرژی  موجود اســت. با فرض اینکه ۲۵ درصد خانوارهای تهرانی این گونه سیســتم ها را نصب نمایند، مقدار 
 خورشــیدی مصرفــی برابــر بــا MWh/yr ۱۳۱۰۰۰۰ خواهــد بود که به کاهــش گازهای گلخانه ای معــادل ۵۰۳۰۰۰ تن 

کربن در سال بالغ خواهد شد. کسید  دی ا
ی برق ایران ســاالنه بین ۶ تــا ۸ درصد برای ده ســال آینده خواهد  کــه نرخ رشــد مصــرف نیرو پیش بینــی می شــود 
بود. هزینه های مرتبط با ســاخت نیروگاه های جدید و توســعه شــبکه انتقال برق بســیار هنگفت اســت. این گونه 
هزینه ها با به کارگیری سیستم های آب گرم کن خورشیدی به جای مصرف برق، می توانند تا حدودی کاهش یابند.
چنان چــه رونــد مصــرف انرژی همانند ده ســال گذشــته باقی بماند، مصــرف انرژی اولیه در ایران بــه مقدار ۱۲۷۰ 
میلیون بشــکه نفت خام در ســال ۲۰۰۶ خواهد رســید که در مقایســه با ۸۰۳ میلیون بشــکه در سال ۱۹۹۷ افزایش 
کاهش صادرات نفت خام  که رشد مصرف داخلی نفت مترادف با  قابل توجهی را نشان می دهد. لذا از آنجایی 

کاهش درآمدهای ناشی از صادرات خواهد شد. است، این امر منجر به 
تسریع حرکت دولت ایران در مسیر آینده انرژی پایدار، مزایای فراوانی را عاید کشور خواهد نمود. در سطح جهانی 
توانایــی رقابــت انرژی هــای تجدیدپذیــر به مرور طی ســالیان و دهه های آتــی افزایش خواهد یافت. ایجاد ســریع تر 
بســترهای مناســب برای اســتفاده از انرژی خورشــیدی در ایران باعث افزایش ســرعت در تولید انبوه تأسیسات و 
افزایش منافع اقتصادی خواهد شد. از یک طرف تفاوت هزینه ها برای یک کیلووات ساعت انرژی از نفت با یک 
کیلوولت ســاعت انرژی خورشــیدی در آینده افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر تعداد تأسیسات نصب شده و 

مقدار انرژی صرفه جویی شده افزایش خواهد یافت.

چالشهایموجوددرآبگرمکنخورشیدی
موارد زیر از مشکالت اصلی عدم رشد بازار آب گرم کن خورشیدی است ]۱۷، ۱۸[:

 آب گرم کن برقی به دلیل هزینه کم برق در مقایسه با هزینه زیاد آب گرم کن خورشیدی مقرون به صرفه تر است.
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گاهی مصرف کنندگان از اثرات محیطی آب گرم کن برقی  عدم آ
کاهش بالقوه هزینه مصرف انرژی با استفاده از آب گرم کن خورشیدی گاهی از   عدم آ

گسترش استفاده از فناوری آب گرم کن خورشیدی  عدم وجود قوانین تسهیل یا 
گواهی برای محصوالت آب گرم کن خورشیدی  عدم وجود استانداردهای اجباری جهت تست و صدور 

کمبود پرسنل فنی آموزش دیده برای نصب و حفظ آب گرم کن خورشیدی  

از نظــر فنــی نیــز سیســتم های آب گرم کن خورشــیدی با چالش هایــی مواجه اســت. یکی از چالش هــای مطرح در 
کارایی  ایــن زمینــه افزایــش بهره وری سیســتم به ویــژه در فصول ســرد، انتقال حرارت و فشــردگی سیســتم اســت. 
کــه دارای ماهیت تناوبی اســت، به  سیســتم های آب گرم کــن خورشــیدی بــه دلیل اســتفاده از انرژی خورشــیدی 
کارایی سیســتم  گســترده در زمینه افزایش  شــدت تحت تأثیر شــرایط آب وهوایی قرار می گیرد. امروز پژوهش های 
آب گرم کن خورشــیدی انجام شــده اســت. بســیاری از این پژوهش ها با اســتفاده از فناوری نانو، اجزای مختلف 

سیستم آب گرم کن خورشیدی را اصالح و بازدهی آن را افزایش داده اند ]۱۹[.
مؤسســه تحقیقاتی )CCS )Global Carbon Capture and Storage Institute موارد زیر را به عنوان اولویت 

کردند ]۱۰[: تحقیقاتی سیستم های آب گرم کن خورشیدی معرفی 
کالکتور خورشــیدی از طریق توســعه الیه پوشش دهنده، مواد جدید، طراحی و فرایندهای   بهبود عملکرد 

کالکتور درگیر در 
 بهبــود فشــردگی سیســتم آب گرم کــن خورشــیدی از طریــق بهبــود فشــردگی سیســتم بــا ترکیــب سیســتم 
خورشیدی و سیستم پشتیبانی مرسوم. با بهبود فشردگی سیستم، نصب آن راحت و هزینه کاهش می یابد.

 توســعه سیستم های چندمنظوره با قابلیت تولید انرژی حرارتی، ذخیره سازی، تنظیم کنندگی دمای فضا 
یع انرژی و توز

یاد  سهولت نصب، بهبود یکپارچه سازی، افزایش پایداری، قابلیت اطمینان و طول عمر ز

فناورینانودرآبگرمکنخورشیدی
کالکتور، ســیال انتقال دهنده حرارت، مخزن ذخیره از اجزای اصلی یک  که قباًل توضیح داده شــده،   همان  طور 
سیســتم آب گرم کن خورشــیدی هستند. اصالح این اجزای از راهکارهای اصلی بهبود بازدهی سیستم است. در 
کالکتورها اصالح صفحات جاذب جهت جذب بیشــتر پرتو خورشــیدی به ویژه در روزهای ابری، اصالح  بحث 
ســیال انتقال دهنــده حــرارت جهــت بهبود مشــخصه های آن مانند افزایــش هدایت از موضوعــات مطرح در این 
که باعث  زمینه اســت. بهبود عایق مورداســتفاده در مخزن نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه اســت 
کاهش اتالف حرارتی و افزایش بازدهی سیســتم می شــود. به کارگیری ذخیره ســاز محسوس و نهان نیز یکی دیگر از 
راهکارهای به کارگیری آب گرم کن خورشــیدی در شــرایط عدم دسترســی پرتو خورشیدی است. امروزه فناوری نانو 
کرده و باعث بهبود بازدهی سیستم آب گرم کن خورشیدی می شود ]۲۰-۲۵[.  در همه این موضوعات ورود پیدا 

افزایش بازدهی سیســتم با اســتفاده از نانوسیاالت یکی از حوزه های به کارگیری فناوری نانو در سیستم آب گرم کن 
خورشــیدی اســت. ســیال انتقال دهنده حرارت به طور مؤثری می تواند عملکرد سیســتم آب گرم کن خورشیدی را 
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تحت تأثیر قرار دهد. این سیال حرارت را از کالکتور جمع کرده و به مبدل حرارتی انتقال می دهد. حرارت از آنجا 
بــه مخزن ذخیره انتقال می یابد. ســیال انتقال دهنده حرارت بــر پایٔه ویژگی های مانند نقطه ذوب، نقطه انجماد، 
ک، اســتون، متانول و پنتان می توانند به عنوان سیال  یته و ظرفیت حرارتی انتخاب می شــود. آب، آمونیا یســکوز و
کاری در آب گرم کن اســتفاده شــوند، اما آب بهترین عملکرد را نســبت به سایر سیاالت در این سیستم دارد. مواد 
کس نیز برای این هدف استفاده می شوند. انتقال حرارت ضعیف سیاالت مرسوم  تغییرفازدهنده مانند پارافین وا
کثر جامدات مشــکل اصلی فشرده ســازی و کارایی سیستم است. یافتن ذرات جامدی با هدایت  در مقایســه با ا
یادی برخوردار اســت. شناورســازی ذرات جامد بسیار ریز در  حرارتی چند صد برابر ســیاالت مرســوم از اهمیت ز
ســیال می تواند باعث بهبود هدایت حرارتی ســیال شود. نانوذرات فلزی و غیرفلزی معلق در سیال انتقال دهنده 
گرافن و  کســید آلومینیوم،  کربنی، ا حــرارت ویژگــی حمل ونقلــی و انتقال حرارتی ســیال را تغییر می دهــد. نانولوله 
کســید مس از جمله نانوذرات مورداســتفاده در نانوسیاالت است. افزایش هدایت حرارتی نانوسیاالت به درصد  ا
ینولدز، انتقــال حرارت  حجمــی، انــدازه، نــوع نانــوذرات و ســیال پایه بســتگی دارد. با ثابــت در نظر گرفتن عــدد ر

کاهش اندازه ذرات افزایش می یابد ]۲۰،۲۶[. نانوسیاالت با افزایش درصد حجمی نانوذرات و 
کلی مزایای اصلی نانوسیاالت عبارت اند از: به طور 

 مساحت سطح ویژه باال و متعاقبًا سطح انتقال حرارت بیشتر بین ذرات و سیاالت
یاد با حرکات بروانی ذرات کندگی ز  پایداری پرا

 کاهش انرژی مصرفی جهت پمپ کردن در مقایســه با ســیاالت خالص برای دســتیابی به تشــدید انتقال 
گرمای معادل

کوچک سازی سیستم کاهش مسدود شدن ذرات در مقایسه با دوغاب های مرسوم و متعاقبًا بهبود   
کاربردهای   خواص قابل تنظیم شــامل هدایت حرارتی و ترشــوندگی ســطحی با تغییر غلظت ذرات برای 

مختلف

نانــوذرات فلــزی و معدنــی همچنیــن می تواننــد در مــواد تغییرفازدهنــده بــرای افزایــش انتقــال حــرارت و ظرفیــت 
ذخیره سازی به عنوان سیال انتقال دهنده حرارت و مواد ذخیره کننده حرارت خورشیدی استفاده شود. در برخی 
که معمواًل ساختار هسته و پوسته دارند.  موارد، مواد ذخیره کننده حرارت با ابعاد میکرونی یا میلی متری هستند 
یتی از مواد تغییرفازدهنده و کســر کوچکی از نانــوذرات هدایت حرارتی  هســته ممکن اســت به صــورت نانوکامپوز
بســیار بــاال و نقطه ذوب باالتر از مواد تغییرفازدهنده باشــد. پوســته نیز از الیه نازکی از نانــوذرات خنثی با قابلیت 
هدایت باال است. ماده تغییرفازدهنده در هسته می تواند در حین تغییر حالت جامد-مایع، انرژی حرارتی نهان 
کسیدها و هیدروکسیدهای نانومتری از  گرافیت با حفره های نانومتری و ا کربنی،  را جذب یا آزاد سازد. نانوالیاف 

جمله نانومواد به کاررفته در مواد تغییرفازدهنده هستند.
کالکتــور بــا اســتفاده از  بهبــود الیــه عایــق مخــزن ذخیره ســازی آب گرم کــن خورشــیدی و الیــه جــاذب موجــود در 
کاربردی فناوری نانو در سیســتم آبگرم کن خورشــیدی اســت. با اســتفاده از نانوذرات  نانوذرات از حوزه های دیگر 

کرد.  می تواند عایق حرارتی عالی بدون افزایش وزن در سیستم ایجاد 
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محصوالتصنعتیوثبتاختراعات
جدول ۱ نمونه ای از اختراعات اخیر ثبت شده در زمینه ساخت آب گرم کن خورشیدی با استفاده از فناوری نانو را 
نشان می دهد. این اختراعات مستخرج از پایگاه اطالعاتی گوگل پتنت است ]۲۷[. همان  طور که در این جدول 
کالکتور جهت  کثر اختراعات موجود در این زمینه مربوط به نانوسیاالت، اصالح الیه پوششی  مشخص است، ا
جــذب پرتــو خورشــیدی و اصــالح عایق مخزن اســت. در الیه جذب پرتو خورشــیدی از نانومــوادی مانند گرافن، 
ی نیز  کسیدرو کسیدسیلیسیوم و ا کسیدتیتانیم، ا TiC ،TiN ،SiC و SiC-Si3N4 استفاده شده است. از نانوذرات ا

برای اصالح الیه مقاوم به خوردگی و عایق استفاده شده است. 

 جدول 1- سیستم های آب گرم کن خورشیدی ساخته شده با استفاده از فناوری نانو 

توضیحاتسالعنوانشماره پتنتردیف

۱CN111623538A لوله های حرارتی با قابلیت
گرم تأمین مداوم آب 

۲۰۲۰

لوله های حرارتی با استفاده از 
الیه نازک و پوشش نانو بر دیواره 

خارجی محفظه شیشه برای 
کاهش بازتابش پرتوهای نوری

۲CN111059779A
آب گرم کن های خورشیدی 

با قابلیت ممانعت از 
ی لوله پوسته زدگی رو

۲۰۱۹
یتی  استفاده از مواد نانوکامپوز
کسیدگرافن در  غیرسمی و یا ا

دستگاه

۳CN107940770A

لوله بخار خأل شیشه ای 
برای آب گرم کن خورشیدی و 
روش تهیه لوله شیشه ای خأل 

گرمایی کالکتور 

۲۰۱۷

گرافیتی  استفاده از نانومواد هادی 
و آلومینیوم نیتریدی به عنوان 
عامل انتقال دهنده حرارت در 

کالکتوری لوله خأل شیشه ای

۴CN206146019U لوله جمع کننده حرارت
استفاده از نانوفیلم الماس در ۲۰۱۷آب گرم کن خورشیدی

پوشش لوله های جاذب حرارت

۵CN106524525A
کربن   جاذب خورشیدی 

بلک-گرافن نانومتری برای 
آب گرم کن خورشیدی

استفاده از جاذب نانوگرافن و ۲۰۱۶
کربن بلک

۶CN106568206A
جاذب خورشیدی 
نانومتری TiC برای 

آب گرم کن خورشیدی
استفاده از نانوذرات TiC در ۲۰۱۶

جاذب خورشیدی

۷CN106546011A
جاذب خورشیدی 
نانومتری TiN برای 

آب گرم کن خورشیدی
استفاده از نانوذرات TiN به عنوان ۲۰۱۶

جاذب
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توضیحاتسالعنوانشماره پتنتردیف

۸CN106500373A
جاذب انرژی خورشیدی 

نانومتری SiC برای 
آب گرم کن خورشیدی

۲۰۱۶
استفاده از نانوذرات SiC به عنوان 

جاذب

۹CN106546009A
جاذب انرژی خورشیدی 
نانومتری SiC-Si3N4 برای 

آب گرم کن خورشیدی
۲۰۱۶ SiC-Si3N4 استفاده از نانوذرات

به عنوان جاذب

۱۰CN101851460A پوشش پودری پلی استر
۲۰۱۶برای آب گرم کن خورشیدی

از افزودنی هایی مانند نانوذرات 
ی  کسیدرو کسیدتیتانیم، ا سیلیکا، ا

در پلی استر برای بهبود افزایش 
مقاومت به خوردگی سیستم 

آب گرم کن خورشیدی استفاده شد.

۱۱CN104497990A

سیال انتقال دهنده حرارت 
گرافن برای  کسید  نانوا

آب گرم کن خورشیدی و 
روش آماده سازی آن

۲۰۱۴
گرافن به عنوان  کسید  استفاده از ا

نانوسیال انتقال دهنده حرارت

۱۲CN103673356A عایق الیه ای از مخزن عایق
ی ۲۰۱۳آب گرم کن خورشیدی مواد عایق سرامیکی حاو

نانوذرات در مخزن ذخیره

۱۳CN102516494A ترکیب فوم برای مخزن
۲۰۱۳آب گرم کن خورشیدی

کسیدسیلیسیوم با فوم  نانوذرات ا
پلی اورتان برای ساخت عایق 
مخزن آب گرم کن خورشیدی 

استفاده شد.

۱۴CN202885295U سیستم هوشمند چرخش
۲۰۱۳آب گرم کن خورشیدی

کربنی در  استفاده از نانولوله 
نانوسیال جهت افزایش بازدهی 

تبدیل و انتقال حرارت

۱۵CN203323443U پوسته خارجی مخزن
آب گرم کن خورشیدی

استفاده از نانوپوشش ۲۰۱۳
کتریایی در درون مخزن ضدبا

۱۶CN202692505Uکسید ۲۰۱۲آب گرم کن خورشیدی استفاده از پوشش های ا
تیتانیومی پوشیده با نانوسیلیکا

۱۷CN202149626U نانو مایع آب گرم کن
کربنی در ۲۰۱۱خورشیدی استفاده از نانولوله های 

نانوسیال انتقال دهنده حرارت

۱۸CN102147160A
گرم  مخزن ذخیره سازی آب 

آب گرم کن خورشیدی در 
محیط داخلی

استفاده از نانوپوشش نقره در ۲۰۱۱
دیواره داخلی مخزن ذخیره آب
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۱۹CN101832590A
گرمایش  سیستم 

گرمایش  خورشیدی و روش 
گرم و تهیه آب 

۲۰۱۰
استفاده از نانوسیال برای ساخت 

آب گرم کن خورشیدی با دمای 
کاری ۳۵ تا ۶۰ درجه

۲۰CN201561591U نانولوله های ویژه سه الیه
آب گرم کن خورشیدی

۲۰۰۹
استفاده از نانولوله های سه الیه در 

سیستم آب گرم کن خورشیدی

۲۱CN1664464A مخزن درونی آب گرم کن
خورشیدی با نانوپوشش

۲۰۰۵
استفاده از نانوپوشش آلیاژی 

ی کرم-رو نیکل- فسفر و 

جدول ۲ محصوالت آب گرم کن خورشیدی با استفاده از فناوری نانو از شرکت های مختلف نشان می دهد.

 جدول 2- محصوالت تجاری موجود از آب گرم کن خورشیدی ساخته شده با استفاده از فناوری نانو

شرکتنام محصولتصویر محصول

 TES solar water
heater

 Tianke Energy
Saving

 Nano plastic inner
tank

suntyeco

 NANO SOLARS FPC
LPD -1, 2, 3, 4 PANEL

 Kaizen NanoLabs
Pvt. Ltd
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شرکتنام محصولتصویر محصول

 Nano Coating for
Solar Panels

 Percenta
Nanotechnology

 Nuetech Nano Solar
 Water Heaters 110,

200, 260 LPD

 Nuetech Solar
Systems Pvt. Ltd

 Nano Spa Heater
5-27 Amp

 Elecro
Engineering Ltd

 Nanosol 35-Gallon
 Capacity Portable

 Solar Water Heating
Unit

 Premium Solar
LLC

 Nanotek Extreme
Solar Pool Heating

 Australian Energy
Systems

خالصه
انرژی خورشــیدی یکی از در دســترس ترین منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران اســت. کشــور ایران با متوسط ساالنه 
گونــی بــرای اســتفاده از ایــن انــرژی  گونا ۲۸۵۰ ســاعت آفتــاب از چنیــن پتانســیلی برخــوردار اســت. روش هــای 
کــردن آب با اســتفاده از آب گرم کن های خورشــیدی، آســان ترین و  ک و الیــزال خــدادادی وجــود دارد، امــا گرم  پــا
اقتصادی تریــن روش بهره بــرداری از ایــن منبع انرژی اســت. عدم اطمینان و نیاز به آب گرم کــن دیگر، هزینه اولیه 
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