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استفاده از چوب معمولی به عنوان غشاء سطحی باعث بهبود فرایند تبخیر میشود به طوری که نرخ تبخیر آن  26/3درصد

کلمات کليدي:

های منحصر به فرد چوب نظیر تخلخل باال ،آب دوستی ،سبکی و ضریب هدایت حرارتی پایین باعث شده است تا جهت
محلی سازی نور در سطح آب و تولید بخار خورشیدی در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد .برای این منظور در گام نخست
به مقایسه بخار تولیدی آب و چوب درخت کاج که قادر است در سطح آب شناور باشد ،پرداخته میشود .نتایج نشان میدهد
در مقایسه با نرخ تبخیر آب افزایش می یابد .به منظور افزایش جذب نور و نرخ تبخیر ،سطح چوب توسط یک صفحه ی
داغ فلزی با دمای  400درجه سانتیگراد کربنیزه میشود .عالوه بر این ضخامت بهینه چوب و نیز اثر مدت زمان فرایند
کربنیزاسیون در نرخ تبخیر مورد مطالعه قرار میگیرد .نتایج تبخیری نشان میدهد که ضخامت بهینه چوب  10میلیمتر و
زمان کربنیزه  150ثانیه میباشد .به طوری که استفاده از چوب کربنیزه با این ویژگی نرخ تبخیر را نسبت به آب تا 1/86

تبخیر سطحی
بخار خورشیدی
فرایند کربنیزاسیون
بازده تبخیری ،چوب

برابر افزایش و بازده تبخیری  64/2درصد را به خود اختصاص میدهد.

 -1مقدمه

دالر بر مترمکعب ) را به خود اختصاص داده است .از طرفی استفاده

تامین انرژی و آب ،یکی از مهمترین مسائلی است که بشر

از سوخت فسیلی و انرژیهای وابسته در این سیستمها ،آلودگیهای

همواره با آن روبهرو بوده است و محققان همواره در تالشند تا برای

زیستمحیطی و نیز محدودیت منابع را به دنبال خواهد داشت [,2

مشکالت مربوط به این دو راهکارهای مناسبی ارائه دهند [.]1

 .]3از این رو محققان ،راهکارهای مختلفی برای افزایش راندمان واحد

استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک منبع تجدیدپذیر و پاک

تولید بخار در سیستمهای خورشیدی ارائه دادهاند [ .]5 ,4روشی که

شاید بهترین راهحل ممکن باشد ،اما استفاده از این انرژی به ویژه

اخیرأ مورد توجه قرار گرفته است استفاده از نانوذارت 1جهت تولید

در تامین آب شیرین مورد نیاز برای جمعیت  7/7میلیاردی جهان

بخار خورشیدی میباشد .در این تکنولوژی نانوذرات باعث افزایش

امری دشوار است .زیرا نه تنها سیستمی پربازده وجود ندارد ،بلکه

جذب نور خورشید و محلیسازی گرما در توده سیال ،افزایش دما

هزینه تولید آب شیرین با این تکنولوژی حدود  9/9-3/45دالر به

و در نهایت تولید بخار میشوند [ .]8-6تاکنون محققان نانوذرات

ازای هر متر مکعب تخمین زده میشود که نسبت به سیستمهای

مختلفی را نظیر نانوذرهی طال [ ،]10 ,9نانوذرات کربنی [،]15-11

موجود (که از آب با شوری متوسط  40000میلیگرم در لیتر و نیز

نانوذرات ترکیبی تیتانیوم اکسید/نقره [ ]16و نانوذرات کربنی/اکسید

سوختهای فسیلی استفاده میکنند) هزینه باالتری (2/97-0/38

آهن [ ]18 ,17به منظور تولید بخار خورشیدی مورد مطالعه قرار
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دادهاند .نتایج گزارششده در مطالعات آنها نشاندهندهی نقش موثر

ترتیب با غشاءهای سنتزشده از اکسید گرافن کاهش یافته و فلز ضد

نانوذرات در تولید بخار میباشد به طوری که استفاده از نانوذرات طال

زنگ 3مورد بررسی قرار دادند و به بازدههای قابل توجهی دست یافتند

(با غلظت  0/04درصد وزنی) [ ،]9نانولولههای کربنی چند دیواره (با

اما نکته قابل توجه این است که فرآیند ساخت این غشاءها پیچیده

غلظت  0/004درصد وزنی) [ ]15و نانوذرات ترکیبی TiO2/Ag

بوده و قابلیت تجاریسازی را به دلیل هزینهی تولید باال ،ندارند .از

(غلظت  ]16[ )200 ppmبه ترتیب منجر به بازده تبخیری  94درصد

این رو اخیرأ توجه محققان به استفاده از موادی با فرایند ساخت

(در شدت تابشی  280کیلووات بر متر مربع) 44 ،درصد (در شدت

سادهتر ،تجدیدپذیر و نیز فراوان جلب شده است .به عنوان نمونه زو

تابشی  3/5کیلووات بر متر مربع) و  45/9درصد (در شدت تابشی 3

و همکاران [ ]24از چوب کربنیزه 4شده توسط چراغ الکلی ،به عنوان

کیلووات بر متر مربع) شدهاند .علیرغم افزایش نرخ تبخیر با استفاده

یک ماده جاذب ،در تبخیر سطحی استفاده نمودند .آنها با استفاده

از نانوذرات ،این روش دارای معایبی نیز است که شامل عدم پایداری

از این روش بازده تبخیری 5 70درصد را گزارش کردند .اما استفاده

طوالنی مدت در آب ،بازدهی پایین به علت افزایش دمای توده سیال،

از این روش کربنیزاسیون به علت زمانبربودن قابلیت تجاریسازی را

هزینهی باالی نانوذرات و اثرات زیستمحیطی میباشد .از این رو

نداشته و همچنین برای نمونههای بزرگ مناسب نمیباشد .غفوریان و

اخیرأ برای حل این مشکل توجه به غشاءهای متخلل 1که قابلیت

همکاران [ ]3عملکرد تبخیری عملیاتهای سطحی مختلف را بر روی

شناوری بر روی سطح آب را دارند افزایش یافته است زیرا این غشاءها

چوب صنوبر با بیشترین تخلخل بررسی کردند .آنها نشان دادند که

از اتالفات حرارتی جلوگیری کرده و باعث محلیسازی نور و در نتیجه

با عملیات پوششدهی طال بر روی سطح چوب میتوان نرخ تبخیر

افزایش نرخ تبخیر میشوند [ .]19در واقع این غشاءها با جذب نور

را تا  3/54برابر آب افزایش داد .اما این عملیات نسبت به فرآیند

و به طور همزمان انتقال آب از سطح زیرین با خاصیت مویینگی ،2از

کربنیزاسیون ،اقتصادی نمیباشد .زو و همکاران [ ]25با پوششدادن

انرژی خورشید جهت تولید بخار بهره میبرند .به عنوان نمونه لی و

سطح چوب با نانوذرات دارای خاصیت تشدید پالسمون سطحی نظیر

همکاران [ ]20با سنتز غشائی اصالح شده از نانوذرات TiO2/Ag

نانوذرات پاالدیوم ،توانستند عملکرد خوبی را (بازده  ٪85در شدت

به بررسی اثر حضور و عدم حضور غشاء ،چگالی توزیع نانوذرات در

 10برابر شدت خورشید) گزارش کنند ،اما همچنان قیمت تمامشده

سطح غشاء ( 0/1تا  1/2گرم بر متر مربع) و شدت تابش خورشیدی

تولید بخار قابل رقابت با دیگر روشها نبود و پوشش نانوذرات منافذ

( 0/25تا  10کیلووات بر متر مربع) در نرخ تبخیر پرداختند .اثر

سطحی چوب را مسدود میکرد که در عملکرد طوالنی مدت آن اثر

چگالی توزیع نانوذرات در شدت  5کیلووات بر متر مربع بررسی شد

منفی داشت .از این رو در این پژوهش به ارائه روشی جدید در فرآیند

و نتایج نشان داد که بهترین بازده تبخیری در چگالی توزیع 1/2

کربنیزاسیون چوب پرداخته میشود تا عالوه بر عملکرد تبخیری

گرم بر متر مربع برابر  52/9درصد میباشد .همچنین نتایج حاصل از

مناسب ،توانایی تجاریشدن را هم داشته باشد .چوب مورد مطالعه

آزمایشهای مربوط به شدت تابشی برای چگالی  1گرم بر متر مربع

چوب درخت کاج میباشد که قابلیت رشد در همهی مناطق ایران را

نشان داد که باالترین بازدهها مربوط به شدتهای  1و 0/ 25کیلووات

دارد .برای این منظور ابتدا ضخامت بهینه نمونههای چوب مشخص و

بر مترمربع به ترتیب برابر  %68و  %77میباشد .ژو و همکاران []21

سپس سطح آنها با استفاده از یک صفحهی داغ فلزی با دمای 400

نیز به بررسی عملکرد یک غشاء سه بعدی سنتزشده با استفاده از

درجه سانتیگراد برای مدت زمان مختلف  150 ،100 ،50و 200

نانوذرات آلومینیوم در تولید بخار خورشیدی پرداختند .نتایج آنها

ثانیه کربنیزه شد تا اثر مدت زمان فرایند کربنیزاسیون در تولید بخار

برای شدتهای تابشی  4 ،3 ،2 ،1و  6کیلووات بر متر مربع ارائه

خورشیدی تحت شدت تابشی  3/2کیلووات بر متر مربع بررسیشود.

شده است که در بهترین حالت بازده تبخیری  88درصد برای شدت

همچنین نتایج تبخیری حاصل از چوبهای کربنیزه با نتایج حاصل از

تابشی  6کیلووات بر متر مربع گزارش شد .محققان دیگری همچون

چوب ساده و آب مقایسه خواهد شد.

گو و همکاران [ ]22و ژانک و همکاران [ ]23تبخیر خورشیدی را به
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شکل  )a( :1چوب ساده )b( ،تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی چوب ،چوب کربنیزهشده با یک صفحه فلزی و با سطح  400درجه
سانتیگراد در مدت ( 50 )cثانیه 100 )d( ،ثانیه 150 )e( ،ثانیه و ( 200 )fثانیه

Fig. 1. (a) A Simple wood, (b) A SEM image of wood, carbonized wood with a metal plate with temperature of
4000C during (c) 50 seconds,(d) 100 seconds,(e)150 seconds and (f) 200 seconds
Table 1. Representing symbols of the tested samples in the study
جدول  :1نمادهای معرف نمونههای تستشده در پژوهش

Table 1. Representing
of the
tested
samples
in the study
symbolsشده در پژوهش
نمونههای تست
معرف
نمادهای
جدول :1
نمونه

نماد

نمونه

نماد

آب

Water

چوب ساده

Wood

)Wood (t=3mm

چوب کربنیزه شده به مدت  05ثانیه

)HT-Wood (50s

چوب با ضخامت  3میلیمتر
چوب با ضخامت  0میلیمتر

)Wood (t=5mm

چوب کربنیزه شده به مدت  155ثانیه

)HT-Wood (100s

چوب با ضخامت  15میلیمتر

)Wood (t=10mm

چوب کربنیزه شده به مدت  105ثانیه

)HT-Wood (150s

چوب با ضخامت  10میلیمتر

چوب کربنیزه شده به مدت  055ثانیه

)Wood (t=15mm

 -2آمادهسازی نمونه

)HT-Wood (200s

ابتدا یک صفحهی فلزی به طور پیوسته در معرض حرارت شدید شعله

در این پژوهش چوب به دلیل خواص منحصر به فردی نظیر

قرار گرفته تا دمای آن به  400درجهسانتیگراد برسد .سپس چوب

عایق ،آب دوستی  ،شناوری در سطح آب و تخلل باال ،به عنوان

مورد نظر برای مدت زمان معین بر روی فلز داغ قرار میگیرد ،تا

غشائی جهت تولید بخار خورشیدی استفاده شده است .چوب درختان

سطح آن توسط حرارت باالی فلز کربنیزه شود .شایان توجه است که

به دلیل وجود آوندها و کانالها با ابعاد میکرون خاصیت مویینگی

در مدت زمان کربنیزاسیون ،سطح همچنان در معرض شعله خواهد

داشته و قابلیت انتقال آب از ریشه به سطح برگ را دارند [ .]26اما

بود .شکل  1تصویر نمونهی چوب ساده به همراه تصویر میکروسکوپ

متاسفانه این ماده جاذب خوبی برای نور خورشید نیست [ ،]3لذا

الکترونی روبشی 1آن و نمونههای کربنیزهشده در طی زمانهای

جهت افزایش جذب نور خورشید توسط چوب از فرایند کربنیزاسیون

مختلف با سطح  400درجه سانتیگراد را نشان میدهد .در جدول 1

با سطح  400درجه سانتیگراد استفاده میشود .برای این منظور،

)Scanning electron microscope (SEM
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شکل  :2چیدمان آزمایشگاهی جهت اندازهگیری نرخ تبخیر و دما
Fig. 2. The experimental setup to measure evaporation rate and temperature

نیز نمادهای معرف نمونههای تستشده در این پژوهش لیست شده

یگانه تجهیز ویرا) میباشد .در این سیستم ،گیرندهی خورشیدی یک

است .علت انتخاب چوب کاج را میتوان ویژگیهای آن از نقطه نظر

بشر عایقشده به ارتفاع  70میلیمتر و قطر  38میلیمتر میباشد که

تخلخل ( 8/57درصد) ،سرعت انتقال آب ( 82/1میلی گرم بر ثانیه)

حاوی آب دیونیزه بوده و نمونههای چوب برای بررسی نرخ تبخیر روی

و نیز چگالی ( 8/596گرم بر سانتیمتر مکعب) بیان نمود که در فایل

سطح آب شناور میشوند .الزم به ذکر است که عایق مورد استفاده

تکمیلی مرجع [ ]3رتبه سوم را بعد از چوب صنوبر و انگور دارد.

االستومریک به ضخامت  1/5سانتیمتر میباشد که دارای ضریب

همچنین فراوانی این چوب در کشور ایران بیشتر از دو چوب صنوبر

هدایت حرارتی بسیار پایین )  0/035 W/mKتا 0(/039 W/mK

و انگور است.

است .این در حالی است که برای چوب ضریب هدایت حرارتی تقریبا
 0/4 W/mKمیباشد .در هر آزمایش جرم اولیه آب داخل بشر

 -3چیدمان آزمایشگاهی و روش آزمایش
شکل  2شماتیک سیستم اندازهگیری نرخ تبخیر را نشان میدهد.
اجزاء اصلی این سیستم شامل شبیهساز خورشیدی (حاوی المپ
زنون  1600وات با دمای تابش  6000کلوین ساخت شرکت نانوشرق
توس) ،ترازو دیجیتالی (ساخت شرکت کرن 1آلمان با دقت 0/01
گرم و حداکثر وزن  2000گرم) ،شدتسنج سی ام پی ( 32ساخت
شرکت کیپ و زونن 3با دقت  1 W/m2و گستره طول موجی  200تا
 )2800 nmو سیستم جمعآوری اطالعات( 4ساخت شرکت مهندسی
Kern Co.
CMP3 secondary standard pyranometer
Kipp & Zonen Co.
Data logger

1
2
3
4

2004

 60گرم بوده و توسط سه عدد حسگر

5

از نوع دیاس18بی206

با رزولوشن  0/1درجه سانتیگراد که در فاصلههای  30 ،10و 50
میلیمتری از کف بشر تعبیه شدند ،دمای آن ثبت میشود .یک حسگر
نیز جهت گزارش دمای محیط مورد استفاده قرار میگیرد .گیرندهی
خورشیدی به مدت  40دقیقه در معرض تابش نور قرار گرفته و در این
مدت میزان افزایش دما در ارتفاعهای مختلف بشر و کاهش جرم آب
اندازهگیری میشود .جرم کاهشیافته آب (جرم تبخیرشده) بر حسب
زمان ،توسط کابل اتصال ترازو به کامپیوتر ،ثبت شده و شدت نور نیز
توسط شدتسنج با قراردادن آن در محل نمونه ،گزارش میشود.
Sensor
DS18B20

5
6
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شکل  :3افزایش دمای سیال برای نمونه ( )aآب ( )bچوب معمولی با ضخامت  10میلیمتر در ارتفاعات مختلف
Fig. 3.Fluid temperature rising for (a) sample water (b) simple wood with thickness of 10 mm at different
heights

با توجه به اینکه عوامل مختلفی نظیر دمای محیط ،رطوبت محیط

باشد .همچنین سعی بر آن شده است که دمای اولیه سیال و محیط

و تغییرات شدت بر نرخ تبخیر اثرگذار هستند ،برای کنترل دقیق

اطراف محفظه آزمایش ،در تمامی آزمایشها تقریبا یکسان باشد ،تا

عملکرد تبخیری نمونهها و مقایسهی آنها ،از شبیهساز خورشیدی

بر عملکرد تبخیری اثر یکسانی داشته باشد .برای این منظور ،دمای

استفاده شد .زیرا اگر بررسیها تحت شدت روزانه انجام میگرفت،

شروع در همهی آزمایشها بر روی  28-31درجه سانتیگراد تنظیم

تغییرات شرایط جوی و محیطی ،کنترل پارامترهای موثر را دشوار

و سپس فرآیند تبخیر آغاز میشد .از طرفی در مدت زمان آزمایش

میکرد و امکان مقایسه درست را کاهش میداد .از این رو محفظهی

رطوبت نسبی محیط  19درصد و فشار هوا  0/9بار اندازهگیری شد که

آزمایش توسط یک باکس از محیط ایزوله شد ،که عالوه بر محفوظماندن

در حین فرایند تبخیر ،تغییر محسوسی برای این دو پارامتر (زیر 10

از انعکاس پرتوهای نور ،شرایط محیطی بر آن کمترین اثر را داشته

درصد) در محفظه ثبت نشد .الزم به ذکر است که تمامی آزمایشها
2005
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Fig. 4. Time variations of fluid mass for water and simple wood with a thickness of 10 mm
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در محل آزمایشگاه مکانیک و انرژیهای تجدید پذیر دانشگاه فردوسی

 -4نتايج و بحث

و ترازوی دیجیتال از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی

 -4-1اندازهگیری نرخ تبخیر آب و چوب معمولی

مشهد انجام شده و جهت کالیبراسیون تجهیزاتی نظیر حسگرهای دما
مشهد استفاده شده است.

در گام نخست به ارزیابی عملکرد چوب معمولی در تولید بخار

2006

2012  تا2001  صفحه،1400  سال،3  شماره ویژه،53  دوره،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر
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 کیلووات بر مترمربع3/2 جرم تبخیرشده سیال بر حسب زمان برای سطوح کربنیزه مختلف و آب در شدت تابشی:.6 شکل
Fig. 6. Time variations of evaporated fluid mass for different carbonized surfaces and water at light concentration of 3.2 kW/m2
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Fig. 7. Rising of the fluid bulk temperature for water and carbonized wood samples at 3.2 kW/m2
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)Fig. 8.(a) evaporation efficiency of water, simple wood and carbonized samples during 50, 100, 150 and 200 seconds, (b
diffuse reflection spectroscopy of simple wood and carbonized wood at optimized thickness

خورشیدی پرداخته شد و نتایج حاصل از آن با تولید بخار خورشیدی

عنوان غشاء سطحی سبب بهبود نرخ تبخیر میگردد به طوریکه نرخ

آب مقایسه گردید .برای این منظور دایرهای از چوب کاج با قطر 36

تبخیر با استفاده از چوب معمولی  1/26برابر نرخ تبخیر آب است.

میلیمتر و ضخامت  10میلیمیتر به کمک دستگاه لیزر آماده شد.
سپس نمونه بر روی سطح آب داخل بشر شناور گشت و به مدت 40
دقیقه تحت تابش نور شبیهساز خورشیدی با شدت  3/2کیلووات بر
متر مربع قرار گرفت .شکل  3-aو  3-bتغییرات دمای توده سیال را
در ارتفاعات مختلف بشر نشان میدهد T1 .دمای باالترین حسگر را
نشان میدهد که مطابق با نمودارهای  3-aو  3-bبرای چوب معمولی
افزایش دمای بیشتری را نسبت به آب گزارش میکند .در حالیکه دو
حسگر دیگرکه در ارتفاع پایینتر قرار دارند ،برای آب افزایش دمای
بیشتری را نشان میدهند .میتوان نتیجه گرفت با استفاده از روش
سطحی ،انرژی جذب شده به صورت گرما در سطح محلیسازی شده و
از اتالفات حرارتی ناشی از افزایش دمای توده سیال جلوگیری میشود.
به طوریکه متوسط دمای توده سیال در مدت زمان تست برای آب
( 19 /18درجه سانتیگراد)  1/62درجه باالتر از این دما برای چوب
معمولی ( 17/56درجهی سانتیگراد) اندازهگیری شده است .نتایج
مربوط به تغییرات جرم آب در طول فرآیند تبخیر برای دو حالت فوق
در شکل  4ارائه شده است .نتایج نشان میدهد استفاده از چوب به

2008

بعد از مشخصشدن عملکرد مؤثر چوب در تولید بخار خورشیدی،
الزم است که ضخامت بهینهی چوب تعیین گردد .برای این منظور 4
ضخامت  10 ،5 ،3و  15میلیمتری از چوب تهیه و عملکرد تبخیری
آنها تحت تابش  3/2برابر نور خورشید بررسی شد .نتایج مربوط به
نرخ تبخیر و افزایش دمای توده سیال برای ضخامتهای مختلف
چوب در شکل  5ارایه شده است .همانطور که مشاهده میشود نرخ
تبخیر با افزایش ضخامت تا  10میلیمتر افزایش و بعد از آن کاهش
مییابد .علت این روند را میتوان به اثر ضخامت در جلوگیری از
اتالفات حرارتی به توده سیال دانست؛ زیرا منجر میشود که دمای
توده سیال روند معکوسی نسبت به نرخ تبخیر داشته باشد .به طوریکه
در ضخامت  10میلیمتر کمترین دمای توده سیال که میانگین دمای
سه حسگر است ،مشاهده میشود .پس میتوان ضخامت بهینه را 10
میلیمتر در نظر گرفت زیرا نه تنها بیشترین جرم تبخیر را داشته بلکه
کمترین افزایش دما سیال را به خود اختصاص داده است.
 -4-2بررسی عملکرد تبخیری چوب با فرآیند کربنیزاسیون
در این بخش به منظور افزایش نرخ تبخیر توسط چوب از فرایند
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کربنیزاسیون استفاده میشود .نتایج برای ضخامت  10میلیمتر با

چگالی شدت نور (کیلووات بر مترمربع) و  Aسطح تبخیر (مترمربع)

مدت زمان کربنیزاسیون  150 ،100 ،50و  200ثانیه توسط سطح

است .مطابق شکل  8-aچوب کربنیزهشده در مدت زمان  150ثانیه

داغ  400درجه سانتیگراد گزارش میشود .شکل  6جرم تبخیری
برای سطوح کربنیزه مختلف را در مقایسه با آب نشان میدهد.
همانطور که از شکل  6پیداست ،فرایند کربنیزاسیون نرخ تبخیر
را به میزان چشمگیری نسبت به آب معمولی افزایش میدهد به
طوریکه نرخ تبخیر برای چوبهای کربنیزه در مدت زمان ،50
 150 ،100و  200ثانیه به ترتیب  1/87 ،1/66 ،1/56و  1/82برابر
نرخ تبخیر آب میباشد .همانطور که مشخص است با افزایش مدت
زمان فرایند کربنیزاسیون به بیش از  150ثانیه نرخ تبخیری تغییر
چندانی نمیکند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدت زمان بهینه
فرایند کربنیزاسیون برای این نوع چوب  150ثانیه میباشد .شکل
 7نیز افزایش دمای توده سیال (میانگین دمای سه حسگر) را برای
آب و چهار نمونه تستشده در مدت زمان آزمایش نشان میدهد.
همانطور که از شکل  7پیداست استفاده از چوب کربنیزه با مدت زمان
کربنیزاسیون  150ثانیه کمترین افزایش دمای توده سیال را گزارش
میدهد .در حقیقت با افزایش زمان کربنیزاسیون ،عمق کربنیزهشدن
در چوب افزایش مییابد .این موضوع شاید در فرایند جذب نور مفید
باشد ،ولی با افزایش بیش از حد منجر به باالرفتن دمای نمونه و
حتی دمای توده سیال در مدت زمان تست میشود .بنابراین زمان
کربنیزاسیون  150ثانیه ،به این علت بهترین عملکرد را دارد که قادر
است با محلیسازی بیشتر گرما منجر به افزایش نرخ تبخیری شده و
کمترین انتقال حرارت به توده سیال (اتالفات حرارت) را داشته باشد.

در شدت تابشی  3/2کیووات بر متر مربع دارای بازده تبخیری
 64/2±3/1درصد میباشد که به ترتیب  2و  1/5برابر بازده تبخیری
آب و چوب معمولی است .شایان توجه است که مقدار عدم قطعیت
ذکرشده در اینجا بر اساس سه بار تکرار آزمایشها میباشد .پس از
آن بیشترین بازدههای تبخیری به ترتیب مربوط به چوب کربنیزه در
مدت زمانهای  200ثانیه ( 63درصد) 100 ،ثانیه ( 57/9درصد) و
 50ثانیه ( 54/9درصد) میباشد .دلیل این امر را میتوان به جذب
نور نسبت داد .زیرا همانطور که نتایج تست طیف جذبی ارائه شده در
شکل  8-bبرای نمونه چوب معمولی و چوب کربنیزه نشان میدهد،
کربنیزهکردن باعث افزایش جذب نور به ویژه در ناحیه مرئی میشود.
 -5نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،عملکرد چوب به عنوان یک غشاء سطحی در تولید
بخار خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور بلوکهای
دایرهای از چوب درخت کاج با قطر  32میلیمتر و ضخامتهای مختلف
به کمک دستگاه لیزرآماده شد .ابتدا چوب معمولی در ضخامتهای
مختلف روی سطح آب شناور شد و نرخ تبخیر آن در شدت تابشی
 3/2کیلووات بر متر مربع توسط مجموعه آزمایشگاهی اندازهگیری و
ضخامت بهینه تعیین شد .سپس به منظور افزایش جذب نور توسط
چوب از فرایند کربنیزاسیون با سطح  400درجه سانتیگراد استفاده
شد و نیز اثر مدت زمان فرایند کربنیزاسیون ( 150 ،100 ،50و 200

 -4-3بازده تبخیری
به منظور مقایسه بهتر اثر نمونههای تستشده در تبخیر
خورشیدی ،بازده تبخیری نمونههای آزمایش شده در شکل 8ارائه
شده است .بازده تبخیری مطابق رابطه ( )1تعریف میشود.
()1

بیشترین بازده تبخیری را به خود اختصاص داده است به طوریکه

.
mh
fg
η
=
evaporation
IA

ثانیه) بر عملکرد تبخیری مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که
استفاده از چوب معمولی در بهترین حالت با ضخامت  10میلیمتر نرخ
تبخیر را  1/26برابر نرخ تبخیر آب افزایش میدهد .همچنین نتایج
نشان داد که فرایند کربنیزاسیون نرخ تبخیر و بازده تبخیری را نسبت
به چوب معمولی بهبود میبخشد .به طوریکه بازده تبخیری چوبهای
کربنیزه در مدت زمان  150 ،100 ،50و  200ثانیه به ترتیب ،1/63
 1/87 ،1/68و  1/83برابر بازده تبخیری آب بدست میآید.

که  mنرخ تبخیر (کیلوگرم بر مترمربع ساعت) hfg ،آنتالپی
تغییر فاز آب ( 2257 kJ.kgدر فشار  1اتمسفر برای آب خالص) و I
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