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  فضاًل عنقات الصناعية والمنزلية في كثير من التطبيألهميتها وذلك لم على الطاقة الشمسية تركيز العاإن       
طاقة الى  الطاقة  هذه  لتحويل  الشمسية  المجمعات  تستخدم  إذ  والتستنفذ,  نظيفة  طاقة  وكهربائية  حرارية    كونها 

دراسة  أداء وألجل ذلك تم  ،  ألجل تحسين أداء هذه المجمعاتممايتطلب إجراء دراسات وبحوث تطويرية مستمرة  
 وهو ثاني أوكسيد التيتانيوم  (water)/2TiO  ئع النانوي بأستخدام الماء والما  القطع المكافئذو  المجمع الشمسي  

 . L/min(0.15-0.35-0.25)الث قيم لمعدل التدفق في أجواء مدينة كركوك وبث %2)،%1) تراكيزوب

تم تثبيت عاكس على  و   m   (1×1.88  ), بأبعادعلى شكل قطع مكافئ  شمسيمجمع  وتصنيع    تصميمتم        
علىالهيكل   الشمسية  االشعة  لعكس  البؤرة  المتحرك  )ويتوسطه    خط  بطول  نحاسي  ( m 1.88أنبوب 

تدوير جل  امن  ضخة  م  تأستخدمو   من أجل زيادة االمتصاصيةاللون االسود  وتم طالءه ب,  ( cm 1.27وقطر)
عليها بواسطة جهاز   مع ربط ثالث حساسات لقياس درجة حرارة المائع يتم التحكمالتدفق الحجمي    الماء ومقياس
تم تثبيت المجمع .  س شدة االشعاع الشمسياالعتماد على البيانات الجوية لمدينة كركوك في قيا  )االردينو( تم

أفقي   مستوى  وعلى  واحدة  النظرية  (  o35)ميالنبزاوية  و بزاوية  الحسابات  لمعرفة  والعملية  وأجريت   أداء الالزمة 
 .   2018( ،حزيرانالمنظومة خالل االشهر ) أذار, نيسان ,أيار

النتائج         الشمسي  ن  أأظهرت  المجمع  من  الخارج  المائع  حرارة  إضافة    درجة  الكفاءة  مع  المفيدة  والطاقة 
ود أجريت مقارنة بين معامل أداء كفاءة المجمع بوج  .شمسي  مع شدة االشعاع ال  تتناسب طردياً للخسائر الناتجة  

عند  يمكن الحصول عليها    ودرجة حرارة المائع الخارج من المجمع  أعلى كفاءة حرارية  المائع النانوي والماء عند
.   النقيوأخيرا الماء    ,(%1التركيز )  اليها المائع ذي,    (%2التركيز )  ذا water/2(TiOي)أستخدام المائع النانو 

والطاقة  (    %9يحسن من كفائته بنسبة )  (  %2تركيز )الى المجمع ب  إضافة جزيئات نانوية مع الماء  حيث عند
( بنسبة  المكتسبة  وبنسبة    %11.7)الحرارية  المجمع  الى  نفسه  المائع  إضافة  أن   حين  في  الماء.  مع  مقارنة 

عند أعلى و   (%8.6حرارية المكتسبة بنسبة )والطاقة ال  (%6( يحسن من كفاءة المجمع بنسبة )  %1تركيزية ) 
عند أستخدام    %10.42))  فكانت نسبة التحسن  ، ولكن بالنسبة العلى درجة حرارةولكال المائعين  تدفق حجمي

ولكن    مقارنة مع الماء النقي  %1)التركيز )  اذالمائع  عند أستخدام    %7.1)( و)%2ات التركيز )ذالمائع النانوي  
 .  (%10التتجاوز ) وجد فرق بين النتائج النظرية والعملية بنسبةكذلك  .عند أقل تدفق حجمي ولكال المائعين

 

 

 

 


