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تِ غَضت تاظتاب ٍ یا تَلیس حطاضت زض سلَل تلف هیضَز [ .]1حت ی
یک پیل ذَضضیسی زض حالت ایسُآل تا ضطایظ آظهایطگاّی ًیع تٌْ ا
لازض است  44اظ اًطغی ضسیسُ اظ ذَضضیس ضا تِ الکتطیس یتِ تث سیل
کٌس ،ظیطا هاتمی اًطغی ضسیسُ اظ لحاػ هیعاى اًطغی تَاًایی الظم تطای
خسا ساظی الکتطٍى اظ ّستِی هازُی تطکیل زٌّسُ ایي سلَلْا تطای
تطل طاضی خطی اى الکتطیک ی ضا ً ساضز .ضفت اض الکتطیک ی ی ک ٍاح س
فتٍَلتائیک ضا هیتَاى تا هؼازلِ کلی ضفتاض یک زیَز هَضز اضظیاتی لطاض
زاز .زض ًتیدِ ایي اضظیاتی تا تَخِ تِ ایٌکِ تَلی س ح طاضت زض س لَلْا
سثة افعایص زها هیضَز ،تا افعایص زها ٍلت اغ ه ساض ت اظ ذطٍخ ی اظ
ٍاحس فتٍَلتائیک کاّص یافتِ ٍ زضًتید ِ ت َاى الکتطیک ی ذطٍخ ی
کاّص هییاتس.
پی خاً ٍّوک اضاى [ ،]2ی ک سیس تن خسی س ت طای کلکت َض
حطاضتی سیستوْای فتٍَلتائیک حطاضتی ،کِ ح طاضت ضا تَس ظ هیل ِ
ّای هسی تِ هحل خطیاى سیال هٌتمل هیکطز ه َضز آظه ایص ل طاض
زازًس .هعیتی کِ ایي سیستن زض همایسِ تا سیستنّای ضایح زاضز ایي
است کِ آًطا هیتَاى زض هٌاعك سطزسیط تسٍى یدظزگی سیال ،ه َضز
استفازُ لطاض زازً .تایح تسست آهسُ اظ هغالؼِ آًْا هطرع ک طز ک ِ
تاظزُ حطاضتی ایي سیستن  ٍ 41/9تاظزُ الکتطیکی  9/4است .آًْا تط
اساس هحاسثات لاًَى اٍل ٍ زٍم تطهَزیٌاهیک ،تاظزُ کلی سیستن ضا
 6/8پیصتیٌی کطزًس.
چاٍ [ ،]3تاثیط ضص پاضاهتط کلیسی هحیغ ی ٍ زاذل ی اظ خول ِ
ض طیة پَض ص ،زه ای هح یظ ٍ  ...ت ط ت اظزّی ل اًَى اٍل ٍ زٍم
تطهَزیٌاهیک ٍ ًیع تط ت اظزّی الکتطیک ی ی ک سیس تن فتٍَلتائی ک
حطاضتی تطضسی کطزً .تایح تاظزّی حطاضتی ٍ الکتطیکی تطای کلکتَض تا
پَضص ضیط ِای ت ِ تطتی ة  ٍ 9/3 ٍ 50/3ت طای ت سٍى پَض ص
ضیط ِای  12/1 ٍ 40/8ت َزّ .وچٌ یي ت ثیط پَض ص ضیط ِای
کلکتَض ضٍی تاظزُ حطاضتی ٍ الکتطیکی تَسظ چاٍ [ ،]3ه َضز تطضس ی
لطاض گطفت.
ضٍس ي ٍ ضاک ص[ ،]4ت ِ اضظی اتی ػولک طز ف یي زض ی ک ٍاح س
فتٍَلتائیک حطاضتی تا سیال ذٌک کٌٌسُ ّ َا پطزاذتٌ س .زض هغالؼ ِ
آًْا ،ت ثیطات حضَض فیي زض کاًال خطیاى َّا ،ػوك کاًال خطیاى َّا،
ًطخ خطیاى سیال ،زهای َّای ٍضٍزی ٍ ضطیة پَضص ،ضٍی ت اظزّی
الکتطیکی ٍ حطاضتی تِ غَضت تحلیلی هَضز تطضسی لطاض گطفتِ اس ت.

چکیده
تا تَخِ تِ هؼازلِی کل ی زی َز ک ِ ضفت اض ی ک سیس تن س ازُ
فتٍَلتائیک ضا تیاى هیکٌس ،افعایص زها سثة کاّص ٍلتاغ هساض ت اظ ٍ
زض ًتیدِ کاّص تاظزُ الکتطیک ی سیس تن فتٍَلتائی ک ه یض َز .ت ا
افعٍزى سیستن تاظیاب حطاضت تِ ٍاحس فتٍَلتائیک ،هیتَاى ػالٍُ ت ط
تاظزُ الکتطیکی ،تاظزُ کلی سیس تن ضا ک ِ ض اهل ت اظزُ الکتطیک ی ٍ
حطاضتی هیضَز ،افعایص زاز .ایي سیستنّا تِ ٍاحسّای فتٍَلتائیک-
حطاضتی هؼطٍف ّستٌس .زض ایي تحمیك ،تا ساذت یک سیستن کاه ل
فتٍَلتائیک -حطاضتی تِ غَضت آظهایطگاّی ،تِ ػٌَاى ایسُ ای ت سیغ
هیعاى تاثیط استفازُ اظ ًاًَسیال ت ِ ػٌ َاى ذٌ ک کٌٌ سُ س لَلْا ،اظ
لحاػ اًطغی ٍ اگعضغی هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است .کلکتَض حطاضت ی
هَضز استفازُ زض ایي آظهایص ،اظ ًَع غ فحِ تر ت اس ت .س یالْای
هَضز استفازُ زض ایي آظهایص ،آب همغط ذالع ٍ ًاًَسیال سیلیکا ت ا
سیال پایِی آب همغط تا غلظت حدوی 1/2زضغس حدوی ه یتاض س.
زض تاظزُ حطاضتی ٍاحس فتٍَلتائی ک -حطاضت ی زض ه َضز ًاًَس یال ت ا
غلظت 1/2زضغس ،هیاًگیي افعایص تاظزّی  12/8زضغس ًسثت تِ آب
همغط ذالع هطاّسُ هیضَزّ .وچٌیي تا اس تفازُ اظ آب همغ ط ت ِ
ػٌَاى ذٌک کٌٌسُ ،تطای هیاًگیي تطؼطغ ضٍظاً ِ ٍ 921ات ت ط هت ط
هطت غ ،اف عایص ٍ19/36اح س اگ عضغی زض ک ل سیس تن ٍ ،ت طای
ًاًَسیلیکا/آب همغط تا غلظت 1/2زضغس حدوی همساض افعایص 24/31
ٍاحس اگعضغی ،تِ اظای ٍاحس سغح کلکتَض هطاّسُ هیضَز.
واشه های کلیدی
فتٍَلتائیک حطاضتیً ،اًَسیال سیلیکا ،تاظزُ اًطغی ،تاظزُ اگعضغی.
 )1هقدهه
ٍاح سّای فتٍَلتائی ک  )PVت ِ هٌظ َض تث سیل هس تمین تطؼط غ
ذَضضیس تِ اًطغی الکتطیکی عطاحی ضسُاًس .پصیطش اس تفازُ اظ ای ي
تکٌَلَغی تِ غَضت گستطزُ ،تستگی تِ هی عاى ت اظزُ هی عاى تَلی س
اًطغی ًسثت تِ هیعاى ّعیٌِ ،زٍام ٍ لاتلیت اعویٌاى آًْا تطای تاهیي
اًطغی هَضز ًیاظ زاضز .تط اساس ًتایح تدطتی زض ضطایظ ٍالؼی حساکثط
تاظزُ الکتطیکی ایي ٍاحسّا ٍاتستِ تِ ً َع س لَلْا ،ت یي  6ت ا 18
هیتاضس کِ ایي تاظزّی تِ خٌس سلَلّا ،ضٍش چیٌص سلَلّا ٍ یا
پاضاهتطّای هطتَط تِ هَاز تِ کاض ضفتِ زض آًْا تس تگی زاضز .تٌ اتطایي
تیص اظ  80اظ اًطغی ضسیسُ تِ سلَلْا تِ الکتطیسیتِ تثسیل ًط سُ ٍ

فیي گستطش یافتِ تِ عَض لاتل تَخْی زهای سلَل ضا ،اظ  82 o Cتِ
 66 o Cکاّص زاز .حضَض فیي ،زض تاظزّی الکتطیکی ح سٍز  ٍ 3زض
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تاظزّی حطاضتی حسٍز  8اف عایص ضا ًط اى ه یزّ سّ .وچٌ یي زض
تحمی ك اًد ام ض سُ تَس ظ آًْ ا ،اضظی اتیّ ای گس تطزُای ت طای
ذطٍخیّای الکتطیکی ٍ حطاضتی هتاثط اظ ضطیة پَضص سلَلْا تَسظ
کلکتَض ،گعاضش ضسُ است ٍ ًطاى زازُ ضسُ کِ ضطیةّ ای پَض ص
تاال تِ سثة تَلیس تیطتط الکتطیسیتِ سَزهٌس ذَاّس تَز.
زض ایي تحمیك تِ ػٌَاى ایسُای خسیس ،اث ط تغیی ط س یال ذٌ ک
کٌٌسُ تِ ًاًَسیال زض تاظزّی ی ک سیس تن فتٍَلتائی ک ت ِ غ َضت
آظهایطگاّی هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است .کلکتَض ه َضز اس تفازُ زض
ایي آظهایص اظ ًَع غفحِ ترت ضاهل ض ثکِ ای اظ لَل ِّ ای هس ی
هیتاضس.

کاضًَ ذَاّس زاضت ک ِ زض ت طم زٍم هؼازل ِ هط رع ه یتاض س .زض
ضاتغِی  ،)2زٍ سازُ ساظی کل ی غ َضت گطفت ِ اس ت :اٍالً ض طیة
پَضص کِ ػاهل هْوی زض تؼییي غحیح تاظزّی زذالت زاضز ،زض ًظط
گطفتِ ًطسُ است ،ثاًی اً ،اگ عضغی حاغ ل اظ تطؼط غ ًی ع زض ضاتغ ِ
استفازُ ًطسُ است .تا اغالح ضاتغ ِ تَس ظ چ اٍ [ ،]6 ٍ 3ضاتغ ِای
اغالح ضسُی ظیط اضائِ ضس:
.
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زض ایي ضاتغِ  E x pvاگعضغی ذطٍخ ی فتٍَلتائی ک ت ط ٍاح س س غح

 )2تحلیل بازدهی

.

 )1-2بازدهی از لحاظ قانوى اول ترهودیناهیک (انرشی)
اظ زی سگاُ ل اًَى اٍل تطهَزیٌاهی ک ت اظزّی کل ی ی ک سیس تن
فتٍَلتائیک -حطاضتی هیتَاًس ت ا اس تفازُ اظ تؼطی ف ت اظزُ اظ لح اػ
اًطغی اضظیاتی ضَز ایي اضظیاتی هْنتطیي لسوت هغالؼ ات ٍ کاضّ ای
سایط هحمماى ضا تطکیل هیزّس.
تا تؼطیف زٍضُ ظهاًی اظ  t1تا  t2ذَاّین زاضت:

سلَل E xt ،اگعضغی حطاضت ی ذطٍخ ی ت ط ٍاح س س غح کلکت َض ٍ
.

 E xsunاگعضغی ٍضٍزی تطؼطغ ذَضضیس هیتاضس.
اگعضغیّای ذطٍخی تَسظ ضاتغِّای  ،)5 ٍ )4تِ اً طغیّ ای
ذطٍخی هطتَط هیضًَس.
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 E pvتَاى ذطٍخی فتٍَلتائیک ت ط ٍاح س س غح س لَل G ،ض ست
تطؼطغ تط ٍاحس سغح کلکت َض Ac ،هس احت س غح کلکت َضApv ،

هساحت سغح سلَلّا  t ،ت اظزُ حطاضت ی فتٍَلتائی ک  pv ،ت اظزُ

)6

سلَلّای فتٍَلتائیک ، r ٍ ،ضطیة پَضص هیتاضس کِ ػثاضتست اظ
هساحت سغح هَثط سلَلّای فتٍَلتائیک ت ِ هس احت س غح ه َثط
کلکتَض کِ تِ غَضت

Ac

)7

 r تؼطیف هیضَز.

)8

 )2-2بازدهی از لحاظ قانوى دوم ترهودیناهیک (اگسرشی)
تط اساس هغالؼِ غَضت گطفتِ تَسظ فَخیساٍا ٍ تاًی [ ،]5تا ف طؼ
تطاتطی اٍلیِ زهای سیال تا زهای هحیظ ،تاظزُ کلی اظ لحاػ اگ عضغی
تطای سیستن فتٍَلتائیک حطاضتی تِ غَضت ظیط تؼطیف هیضَز:
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زض اضظیاتی تاظزّی سیستنّای اًطغی ذَضضیسی اظ لحاػ اگعضغی،
ضٍشّای هرتلفی تطای هحاسثِ اگعضغی تطؼطغ زض عی تیست سال
گصضتِ اضائِ ضسُ است .زض ایي تیي ،سِ ضٍش هحاسثِی ػوَهیتط
کِ تَسظ پیتاال [ ،]7اسپٌط[ ٍ ]8ختط[ ،]9اضائِ ضسُ است کِ تِ
تطتیة ػثاضتٌس اظ:

زض ضاتغِ فَق  E tتَاى حطاضت ی ذطٍخ ی ت ط ٍاح س س غح کلکت َض،
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زض ضٍاتظ فَق  Taزهای هحیظ ٍ  Tsunزهای تطؼطغ ذَضضیس اس ت
کِ زهای آى تِ ػٌَاى خسن سیاُ  5700Kفطؼ هیطَز.
اذتالف ًتایح سِ ضٍش فَق زض ػول کوتط اظ  2زضغس ه یتاض س
تٌاتطایي تِ هٌظَض سازگی هحاسثات ،ضاتغِی  )8ضا تِ ػٌَاى ضاتغِی
اغلی تطای هحاسثِی اگعضغی ٍضٍزی ذَضضیس اًتراب هیکٌین.

 pvt   pv   t   pv  t (1 

زض ضاتغ ِ  ،  pv ،)2ت اظزّی اگ عضغی س لَلّ ای فتٍَلتائی ک،
  tتاظزّی اگعضغی کلکتَض حطاضتی Ta ،زهای هحیظ ٍ  T f ,outزهای

 )3-2بازدهی الکتریکی

ًْایی سیال ذٌککٌٌسُی سلَلّا هیتاضٌس .ت ِ زلی ل ایٌک ِ ت َاى
اًطغی الکتطیکی ذطٍخی هؼازل تا کاض هفیس زض ًظط گطفتِ ه یض َز،

تَاى الکتطیکی زضیافتی اظ ٍاحس فتٍَلتائیک  ،) Pmتط هی عاى اً طغی

  pvتا ّ  pvن اضظ هیتاضس  t .تا   tضاتغِای تِ غ َضت ت اظزّی

ٍضٍزی کِ هیعاى تطؼطغ هَثط خصب ضسُ تَسظ س لَلّ ا ،) Geff
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است تِ ػٌَاى تاظزُ تثسیل تَاى الکتطیکی یک پیل ذَضضیسی تؼطیف
هیضَز ضاتغِ .)9

)9

Voc  I sc  FF



Pm
Pin

Geff

ترص الکتطیکی ضاهل غفحات فتٍَلتائیک اظ ًَع هًََکطیس تال
سیلیکًَی تا ت َاى ً اهی ٍ40ات ،اظ ً َع ذطٍخ ی خطی اى هس تمین،
تاعطیْای شذیطُ ساظی ،ضاضغ کٌتطلطّا خْت هحافظ ت اظ تاعطیْ ا ٍ
کٌتطل ٍضٍز هػطف کٌٌسُ تِ هساض زض ظهاًْای هط رع ٍ ،زض ًْای ت
هػطف کٌٌسُّا کِ اظ ًَع خطیاى هستمین اًتراب ضسُاًس هیتاضس .تِ
هٌظَض تطضسی غحیح هیعاى تاثیط تغییط سیال ذٌک کٌٌسُ زض ت اظزُ،
زٍسیستن کاهال هطاتِ ،کِ یکی زاضای کلکتَض حطاضتی ٍ زیگطی تسٍى
کلکتَض حطاضتی است اًتراب ٍ تِ غَضت ّوعهاى هَضز آظهایص ل طاض
گطفتِاًس ضکل  .)2تِ ایي عطیك هیتَاى زٍ سیستن ضا اظ لحاػ هیعاى
اف عایص ت اظزّی الکتطیک ی ه َضز اضظی اتی ل طاض زاز ٍ اهک اى اًد ام
آظهایصّا زض ضطایظ هرتلف خَی تسٍى زذالت تغیی طات هح یظ زض
هحاسثات فطاّن هیضَز.

elec 

زض ضاتغِ فَق  FFػاهل پطکٌٌسگی ًاهیسُ هیضَز کِ غطفاً ًس ثت
هساحت تعضگتطیي هستغیلی است کِ هیتَاًس ظی ط هٌحٌ ی ض ست
خطی اى ت ط حس ة ٍلت اغ ی ک ٍاح س فتٍَلتائی ک ل طاض تگی طز ،ت ِ
حاغلضطب ٍلتاغ هساض تاظ ٍ خطیاى اتػال کَت اُ ت ِ تطتی ة ٍ Voc
 ( I scهیتاضس .تٌاتط ایي تطای ػاهل پطکٌٌسگی ذَاّین زاضت:
)10

Pm
Voc  I sc

FF 

زض ضاتغِ  Pm ،)10حساکثط تَاى الکتطیکی تِ زست آهسُ زض ض طایظ
استاًساضز ٍاحس فتٍَلتائیک هَضز ًظط هیتاضس.
 )3توصیف سیستن آزهایشگاهی
سیستن آظهایطگاّی ساذتِ ضسُ ضاهل زٍ لسوت اغ لی حطاضت ی ٍ
الکتطیکی هیتاضس .لسوت حطاضتی سیس تن ،ض اهل زٍ ه ساض خطی اى
سیال هیتاضس .یک هساض خطیاى تستِ ،کِ س یال ت ا ػث َض اظ کلکت َض
ًمص ذٌککٌٌسُی غفحات فتٍَلتائیک ضا تط ػْسُ زاضز ٍ یک ه ساض
خطیاى تاظ آب ضْط ،ح طاضت ضا اظ س یال ذٌ ککٌٌ سُی کلکت َض زض
هثسل زٍلَلِای ،خصب ٍ آى ضا تطای خطیاى هدسز زض هساض ذَز ذٌک
هیساظز .آب ضْط تا خصب حطاضت هیتَاًس تِ ػٌَاى آب پیصگطم زض
غٌایغ یا هػ اضف ذ اًگی ه َضز اس تفازُ ل طاض ه یگی طز .ض کل ،1
ضواتیک سیستن آظهایطگاّی ٍ هحل لطاضگیطی اخعای هرتلف ضا زض
سیستن ًطاى هیزّس.

ضکلً :2وایی اظ سیستن آظهایطگاّی ساذتِ ضسُ ٍ ًػة ضسُ زض زاًطکسُ
هٌْسسی زاًطگاُ فطزٍسی هطْس.

ضکل  ،3همغغ ت طش ذ َضزُ اظ کلکت َض حطاضت ی ه َضز اس تفازُ زض
سیستن ضا ًطاى هیسّس.

 .ضکل  :3تطش ػطضی اظ کلکتَض لَلِای فتٍَلتائیک -حطاضتی.

آظهایصّا زض عَل ضٍظ زض ظاٍیِ ٍ خْت ثاتت غفحات ًسثت تِ افك ٍ
سوت اًدام گطفتِ است .ظاٍیِ اًتراب ضسُ تطای لطاضگیطی غفحات
ًسثت تِ افك زض عَل ضٍظ تا اًدام هحاسثات تاتص زض حالت تْیٌِ زض
عَل زٍضُ اًدام آظهایصّا 32 ،زضخِ هیثاضس .سیالْای استفازُ ضسُ
تِ هٌظَض ذٌک ساظی غفحات فتٍَلتائیک ،آب همغط ذالع ٍ
ًاًَسیلیکا تا غلظت حدوی  1/2زض سیال پایِ آب همغط هیتاضس.
ًاًَ سیلیکا تا لغط شضات ً 20اًَهتط ٍ زضغس ذلَظ  99/9زضغس
ضکل  :1ضواتیک کلی سیستن آظهایص.

 19-17اضزیثْطت ISME2013 ،1392

2251

تَسظ یک حوام التطاسًَیک 1زض سیال پایِ هرلَط ضسُ است .حدن
کٌتطل اًتراتی خْت تحلیل سیستن ضاهل کلکتَض ٍ ٍاحس
فتٍَلتائیک هیتاضس .هکاى هَضز آظهایص ػطؼ خغطافیایی 36/4
زضخِ ٍ ظاٍیِ سوت غفحِ ضٍ تِ خٌَب هیتاضس .زض ضٍظ اًدام
آظهایصّا هیاًگیي تطؼطغ ٍ 921ات تط هتط هطتغ اًساظُ گیطی ضسُ
است.

تا استفازُ اظ ضٍاتظ ً ٍ ،)8 ٍ )5 ،)4 ،)3یع همازیط اًساظُگیطی
ضسُ اظ هیعاى تطؼطغ ،زهای هح یظ ،زه ای س غح س لَلْا ٍ زه ای
سیال زض ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ کلکتَض ،هیتَاى اضظیاتی هٌاسثی اظ ت اظزّی
تِ لحاػ لاًَى زٍم تطهَزیٌاهیک اًدام زاز ضکلْای  .)8 ٍ 7زض ای ي
اضظیاتیّا هیتَاى اثط ّط یک اظ ػَاهل هحیغی ضا زض تاظزّی حطاضت ی
ٍ الکتطیکی اظ لحاػ اگعضغی هَضز تطضسی لطاض زازّ .وچٌیي هیت َاى
اثط سیالّای هَضز استفازُ زض کلکتَض ٍاحس فتٍَلتائیک حطاضتی) زض
تاظزّی الکتطیکی ٍ حطاضتی ًسثت تِ س یال زیگ ط ٍ ًی ع ًس ثت ت ِ
حالت هطخغ ،کِ ٍاحس فتٍَلتائیک تسٍى کلکتَض است ضا تطضسی کطز.

 )4نتایج و بحث
آظهایطْا زض عَل ضٍظ اًدام ٍ زض ساػتّای هطرع اعالػات تسست
آهسُ ثثت ضسُ است .تغییطات هیعاى تغییطات تطؼطغ هَثط ٍ زهای
هحیظ زض ضٍظ اًدام آظهایصّا کِ زض تحلیلّا تِ ػٌَاى پاضاهتطّای
هَثط تِ کاض گطفتِ هیضًَس زض ضکل  ،5هطرع هیتاضس.

ضکل  :7تغییط تاظزُ اگعضغی ضٍظاًِ ٍاحس فتٍَلتائیک-حطاضتی تا سیال ػاهل
آب همغط زض همایسِ تا ٍاحس فتٍَلتائیک تسٍى کلکتَض حطاضتی زض عَل ضٍظ.
ضکل  :5تغییط تطؼطغ ضسیسُ تِ سغح سلَلّا ٍ تغییطات زهای هحیظ زض
عَل ضٍظ هَضز آظهایص.

تغییطات تاظزّی کلی ضٍظاًِ ٍاحس فتٍَلتائیک حطاضتی ،ت ا س یال
ذٌک کٌٌسُی آب همغط ٍ ًاًَسیال سیلیکا ،اظ لحاػ اًطغی کِ ضاهل
هدوَع تاظزّی حطاضتی ٍ الکتطیکی است کِ تا استفازُ اظ ضاتغِ ٍ )1
خایگصاضی اعالػات تطگطفتِ اظ آظهایصّا زض ایي ضاتغ ِ زض ض کل ،6
ًطاى زازُ ضسُ است.

ضکل  :8تغییط تاظزُ اگعضغی ضٍظاًِ ٍاحس فتٍَلتائیک -حطاضتی تا سیال ػاهل
آب همغطً /اًَسیلیکا  ،1/2زض همایسِ تا ٍاحس فتٍَلتائیک تسٍى کلکتَض
حطاضتی زض عَل ضٍظ.

تا ایٌکِ هیعاى تاظزّی اًطغی حطاضتی اظ لحاػ هم ساضی ح سٍز 5
تطاتط تاظزُ الکتطیکی ٍاحس فتٍَلتائیک حطاضتی هَضز آظهایص است اها
هیعاى تاظزُ اگعضغی حطاضتی ،زض همایسِ تا تاظزّی اگعضغی الکتطیک ی
ًسثتاً پاییي هیتاضس همایسِی ضکلّای  .)8 ٍ 7 ،6زلیل اغلی ایي
هَضَع ،پاییي تَزى زهای سیال زض ٍضٍزی کلکتَضً ،سثت ت ِ زه ای
هحیظ است هیاًگیي زهای ٍضٍز تِ کلکتَض  26/3زضخِ ساًتیگطاز ٍ

ضکل  :6تغییط تاظزُ کلی ضٍظاًِ ٍاحس فتٍَلتائیک ٍ ٍاحس فتٍَلتائیک-
حطاضتی تا سیالْای ػاهل آب همغط ٍ آب همغطً/اًَسیلیکا .1/2
Ultrasonic

1
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هیاًگیي زهای هحیظ  33/8زضخِ ساًتی گ طاز) ،ک ِ س ثة ًعزیک ی
زهای ذطٍخی کلکتَض تِ زهای هحیظ هیضَز.
تا افعٍزى کلکتَض حطاضتی تِ ٍاحس فتٍَلتائی ک زض حال ت س یال
ػاه ل آب همغ ط ،ض اّس اف عایص ٍ19/36اح س اگ عضغی ٍ ،ت طای
ًاًَسیلیکا/آب همغط تا غلظت 1/2زضغس حدوی ٍ 24/31احس اگعضغی
کل سیستن ،تِ اظای ٍاحس سغح کلکتَض هیتاضین.
زض خسٍل  ،1تِ غَضت ذالغِ ًتایح هیاًگیي هحاسثات اگ عضغی
ضسیسُ تِ سیستن ٍ اگعضغی هفیس حاغل اظ ٍاحس فتٍَلتائیک حطاضتی،
تِ غَضت حطاضتی ٍ الکتطیک ی ًس ثت ت ِ ٍاح س فتٍَلتائی ک ت سٍى
کلکتَض حطاضتی گعاضش ضسُ است.

سیستوْا تطای سیالْای هَضز آظه ایص ،همایس ِ ض سُاً س ت ا هؼی اض
غحیحی تطای هیعاى تاثیط ًاًَسیال تِ ػٌَاى ذٌک کٌٌسُ فطاّن آیس.
تٌاتط ًتایح تِ زست آهسُ استفازُ اظ ًاًَسیال سیلیکا تِ ػٌَاى ذٌ ک
کٌٌسُ ،هیتَاًس ضاّی تطای افعایص تاظزّی کل سیستن فتٍَلتائیک ٍ
تِ عَض ذاظ زض اگعضغی حطاضتی یک سیستن فتٍَلتائی ک -حطاضت ی
کِ زض ایي آظهایص ایي هیعاى حسٍز  36افعایص ًسثت تِ آب همغط
ذالع تطای هیاًگیي تطؼطغ زضیافتی ٍ 921ات تط هتط هطتغ) حاغل
ضس ،تاضس.
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خسٍل  :1هیاًگیي اگعضغی ضٍظاًِ ٍات تط هتط هطتغ) زضیافتی اظ
ذَضضیس ٍ ٍاحس فتٍَلتائیک حطاضتی زض همایسِ تا ٍاحس فتٍَلتائیک
تطای ٍاحس سغح اظ کلکتَض فتٍَلتائیک -حطاضتی.
ًَع سیال

اگعضغی
کل

اگعضغی
الکتطیکی

اگعضغی
حطاضتی

اگعضغی ٍضٍزی
ذَضضیس

119/36

108/62

10/74

871/3

آب همغط

124/31

109/67

14/64

871/1

سیلیکا 1/2

100/00

100/00

----

871/7

تسٍى کلکتَض

تا تطضسی ًتایح آظهایطگاّی تسست آهسُ ،تا افعٍزى کلکتَض حطاضتی تِ
ٍاحس فتٍَلتائیک ،ضاّس افعایص چطوگیطی زض همساض کل اً طغی ت ِ
زس ت آه سُ ت طای ٍاح س س غح ّس تین .زض ت اظزُ حطاضت ی ٍاح س
فتٍَلتائیک حطاضتی ،تا استفازُ اظ ًاًَسیال 1/2زضغس ،هیعاى اف عایص
تاظزّی کل سیستن  12/8زضغس ًسثت تِ آب همغط ذالع هط اّسُ
هیضَز.
 )5نتیجهگیری و جوعبندی
زض ایي تحمیك ،تا ساذت یک سیستن کاهل فتٍَلتائیک حطاضت ی اث ط
ًاًَسیال سیلیکا تِ ػٌَاى ذٌک کٌٌسُ ،اظ لح اػ اً طغی ٍ اگ عضغی،
هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است .همایسِی ًت ایح ت ا ذطٍخ ی اً طغی ٍ
اگعضغی یک ٍاحس فتٍَلتائیک هطاتِ تسٍى کلکتَض حطاضت ی زض ع َل
ضٍظ تِ عَض خساگاًِ هَضز تطضسی لطاض گطفتِ است .زض ًْایت تاظزُ کل

[ ]10سطزاضآتازی ،هحوس ،پسٌسیسُ فطز ،هحوس ” .1390 ،تحلیل
ٍاحسّای فتٍَلتاییک -حطاضتی ٍ تطضسی ػَاهل هَثط تط تاظزُ آًْا “،
زٍهیي کٌفطاًس اًطغیْای تدسیسپصیط ٍ تَلیس پطاکٌسُ ایطاى ،زاًطگاُ
تْطاى.
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