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  ةـالخالص
التي تعمل  يةالشمسمن سخانات الماء  مختلفةلتصاميم  ةعملي دراسة إجراءتم في هذا البحث     

من األول ،  ةشمسيال ماءال سخاناتمن  أربعةاختبار  دراسةاتضمنت  .التدوير الطبيعي  بطريقة
زجاجي لوح  ذو سخان ماء شمسيالثاني  ،الصين/Denkaالمفرغ من إنتاج شركة  األنبوبيالنوع 
وتم اختباره  )2001(بغداد تم تشغيله عام / من إنتاج الشركة العامة للصناعات الكهربائية  مستوي

من مع بعض االختالفات التصميمية  ، السخان الثالث مشابه للسخان الثانيبعد إجراء صيانة له 
 فهـو  األخيرالسخان  أما،  )2007(تم تشغيله عام ، بغداد / إنتاج مركز بحوث الطاقة الشمسية 

ينة بغداد وبصورة لمد تم أالختبار تحت الظروف المناخية المختلفة. الخازن الجامع نوع الوسادة 
شمل فحص أداء المجمعات و،  )2007(عام ن شهر شباط ولغاية شهر تموز من م متزامنة ابتدائا

  .في ظروف تحميل مختلفة وبدون تحميل
المفرغ  األنبوبي للسخان األداءأفضلية نسبية في أظهرت نتائج التجارب التي تمت بدون حمل     

طة مركز بحوث الطاقة الشمسية سلمنتج بوااالسخان الشمسي ن بقية السخانات المستخدمة واعلى 
، كذلك بينت المفرغ من بقية السخانات األنبوبيالسخان  إلى األداءفي  األقربهو جيد و أداءذو 

،  الكفاءةورفع  األداء وذلك لتحسين السخاناترورة السحب المستمر للماء الساخن من النتائج ض
 .للسخان الثاني  )%57 - %48( و األولللسخان   )%66 - %55( ينب اإلجمالية الكفاءة تراوحت

  .الرابعللسخان ) %35 - %20( و ان الثالثـللسخ و )62% - 51%(

Synchronous Comparison of Different Solar Water  
Heaters Design 

Abstract 
        In this paper an experimental study of different design of solar water heaters 
was carried out. all the used solar water heaters work on the thermosiphone theory. 
The experimental study includes testing of four solar water heaters. The first one is 
a Evacuated tube solar heater flat produced by Denka-China. The second one is a 
flat plate solar water heater produced by the general company for electrical 
industries/Baghdad, it's in working since 2001 and it was used for testing after 
simple maintenance. The third one is a flat plate solar water heater produced by 
solar energy research center/Baghdad, which is in work in 2007, it is similar to the 
first one but with some differences in design and material. The last one is a 
portable type - solar water heater.  
    The testing was done for a period of time from February to July 2007. The 
performance was tested of the collectors with no load conditions and with different 
rate of load conditions. The no load testing results showed that performance for the 
solar water heater produced by Denka Company is better than other solar water 
heaters. The flat plate solar water heater produced by solar energy research center 
have good performance and it’s the nearest to the performance of a Evacuated tube 
solar heaters from otheres heaters. Water withdraw results show an improvement in 
daily efficiency for the four solar water heaters, where the efficiency of 
 solar water heaters is (55% - 66%) for the first heater, (48% - 57%) for the second 
heater, (51% - 62%) for the third heater and (20% - 35%) for the fourth heater. 
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