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1. Σε ένα λέβητα κεντρικής θέρµανσης καίγεται µε λόγο αέρα λ=1.25 φυσικό 
αέριο µε την παρακάτω σύσταση, παροχής V=1.20 Νm3/h. 

 
Να υπολογιστεί η παροχή όγκου του αέρα καύσης, ο οποίος θα πρέπει να 
προσάγεται στην εστία σε θερµοκρασία tL=22oC και πίεση pL=100 kPa  
 
2. Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) σε στερεά φάση διασπάται σε υψηλές 
θερµοκρασίες σχηµατίζοντας τα προϊόντα οξείδιο του ασβεστίου (CaO) και αέριο 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 

032 =−+ CaCOCOCaO  

Σε ένα κλειστό σύστηµα συνυπάρχουν CaCO3 και αέρας σε κανονική πίεση p0=100 
kPa (να υποθέσετε ότι είναι ιδανικό µίγµα αερίων). Να ελέγξετε πρώτα εάν το 
CaCO3 διασπάται σε θερµοκρασία 25oC. Στη συνέχεια να υπολογίσετε τις 
συγκεντρώσεις ισορροπίας του CO2 σε θερµοκρασίες T=600 K, 800 K, 1000 και 
1200 K. Οι απαιτούµενες για τους υπολογισµούς, µοριακές συναρτήσεις Gibbs σε 
kJ/mol δίνονται στον παρακάτω Πίνακα για πίεση p0=100 kPa 

 
 
3. 

 
Για µία διεργασία Linde για υγροποίηση αέρα (βλ. ενδεικτικό διάγραµµα κύκλου 
και διάγραµµα h-s διεργασίας Linde στα παραπάνω σχήµατα), ισχύουν τα ακόλουθα 
δεδοµένα: Κατάσταση αέρα περιβάλλοντος: tu=t1=15oC, pu=p1=0.1 MPa, πίεση 
εξόδου συµπιεστή p2=20 MPa, και το έργο του συµπιεστή δίδεται από τη σχέση: 
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εξηγήσετε τον κύκλο της διεργασίας Linde µε βάση τα σχήµατα. Να υπολογίσετε 
το απαιτούµενο έργο ανά µονάδα µάζας παραγόµενου υγρού αέρα και τον 
εξεργειακό βαθµό απόδοσης της διεργασίας. Σε ποιά τµήµατα της διεργασίας 
έχουµε τις µεγαλύτερες απώλειες εξέργειας; 



ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
1.  Ο γραµµοµοριακός λόγος αέρα – καυσίµου 

 
Μας δίνει επίσης και το λόγο των παροχών όγκου αέρα-καυσίµου σε κανονικές 
συνθήκες, εφόσον θεωρήσουµε τον αέρα και το (αέριο) καύσιµο στη συγκεκριµένη 
κατάσταση ως ιδανικά µίγµατα αερίων. 
 
Εποµένως η ζητούµενη παροχή όγκου προκύπτει από τη σχέση 

 
Για τον υπολογισµό του L, υπολογίζουµε πρώτα τη γραµµοµοριακή ανάγκη σε 
οξυγόνο Omin του φυσικού αερίου σύµφωνα µε τη σχέση: 
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και µε βάση τα µοριακά κλάσµατα συστατικών xi από τον Πίνακα σύστασης του 
φυσικού αερίου. Ετσι προκύπτει: 

 
Οπότε και παίρνουµε τελικά την παροχή όγκου του αέρα καύσης: 
 

 
 
2. Η φορά της αντίδρασης διάσπασης θα καθορίζεται από την εκάστοτε τιµή του A 
(Affinity) 

 
Επειδή και οι δύο στερεές ουσίες φτιάχνουν καθαρές φάσεις, τα χηµικά δυναµικά 
τους συµπίπτουν µε τις πινακοποιηµένες τιµές των µοριακών συναρτήσεων Gibbs για 
την πίεση αναφοράς (δεν υπάρχει δηλαδή εξάρτηση από την πίεση όπως στα αέρια). 
Με την λογική παραδοχή ότι ο αέρας και το CO2 σχηµατίζουν ιδανικό µίγµα αερίων, 
προκύπτει το χηµικό δυναµικό του CO2 µε βάση τη σχέση: 

 
Οπότε προκύπτει η τιµή του A (Affinity): 

 
Με βάση τη συνάρτηση Gibbs της αντίδρασης σε κανονικές συνθήκες πίεσης, 

 
Προκύπτει  

 
όπου το pCO2 υποδηλώνει τη µερική πίεση του CO2 στην αέρια φάση. 
 
Εάν υπολογίσουµε την τιµή της παραπάνω έκφρασης για T=298.15 K και µε xCO2= 
0.00036 που είναι το µοριακό κλάσµα του CO2 στον αέρα, προκύπτει A=-112.3 
kJ/mol. 



Η αρνητική τιµή του A σηµαίνει ότι η αντίδραση της διάσπασης δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη συγκεκριµένη φορά. ∆ηλαδή (όπως είναι και γνωστό) το 
ανθρακικό ασβέστιο (ασβεστόλιθος) που βρίσκεται σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό 
αέρα, σε 25οC, είναι ευσταθές έναντι της διάσπασης σε CaO και CO2 (δεν µπορεί 
δηλαδή να διασπαστεί στη συγκεκριµένη θερµοκρασία). 
 
Σε υψηλότερες θερµοκρασίες είναι όµως δυνατή η διάσπαση σε κάποιο βαθµό. Ο 
βαθµός αυτός υπολογίζεται µε λήψη υπόψη της συνθήκης ισορροπίας A=0 από την 
εξίσωση ισορροπίας της µερικής πίεσης του CO2 στον αέρα: 

 
Οι τιµές που υπολογίζονται έτσι για διάφορες θερµοκρασίες έχουν τοποθετηθεί σε 
επιπλέον γραµµές στο κάτω µέρος του Πϊνακα: 

 
Μόνον όταν ισχύει 

 
ισχύει και A>0 και το CaCO3 αντιδρά προς CaO και CO2 . Η µερική πίεση 
ισορροπίας του διοξειδίου του άνθρακα ξεπερνά την κανονική συγκέντρωση του CO2 
στον αέρα (0.036 Pa) µόλις η θερµοκρασία φτάσει τους 800 Κ. Από εκεί και πέρα, 
µπορεί να διασπαστεί τόσο ανθρακικό ασβέστιο, έως ότου το παραγόµενο CO2 
ανεβάσει τη συνολική συγκέντρωση CO2 στη µερική πίεση ισορροπίας. Σε 
θερµοκρασίες πάνω από τους 1170 Κ η µερική πίεση ισορροπίας υπερβαίνει την 
ατµοσφαιρική πίεση. Αυτό σηµαίνει ότι το CaCO3 διασπάται µε 100% απόδοση. 
 
3. Τις απαιτούµενες τιµές καταστατικών µεγεθών του αέρα θα πρέπει να τις πάρουµε 
από κατάλληλους πίνακες ή να τις υπολογίσουµε προσεγγιστικά µε βάση τα cp .  
Το κλάσµα αέρα που υγροποιείται δίδεται από τη σχέση: 

 
Το αντιστρεπτό έργο µεταξύ των καταστάσεων 1 (περιβάλλον) και 2, προκύπτει µε 
βάση τη σχέση: 
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είναι ίσο δηλαδή µε την ειδική εξέργεια της κατάστασης 2. Η τιµή της ειδικής 
εξέργειας στην κατάσταση 2 προκύπτει (πολύ προσεγγιστικά εδώ µε θεώρηση 
ιδανικού αερίου, το σωστό αποτέλεσµα από πίνακες h, s για πίεση 200 bar): 

kgkJppRe u /9.435)/ln((288288288 22 =−−−=  
(R=0.287 kl/kgK). Σηµειώστε ότι η κατάσταση 2 είναι σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, αλλά υψηλή πίεση 200 bar, (ενθαλπία περίπου ίση µε της κατάστασης 
περιβάλλοντος, εάν υποτεθεί ιδανικό αέριο), οπότε η εξέργειά της οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην µικρότερη εντροπία της που είναι κοντά στο µηδέν, ενώ η 
εντροπία του αέρα περιβάλλοντος είναι ίση µε 1.66 kJ/kgK. Στην πραγµατικότητα 
υπάρχουν κάποιες µικρές σχετικά διαφορές στις τιµές, πχ όπως φαίνεται στο Σχήµα η 
ενθαλπία του πραγµατικού αέρα στους 288 K και 200 bar είναι ίση µε 250 kJ/kg. 



Με βάση την τιµή του κλάσµατος υγροποιούµενου αέρα υπολογίζεται και το έργο του 
συµπιεστή, ανηγµένο στη µάζα του υγροποιούµενου αέρα: 

 
Η εξέργεια του υγρού αέρα έχει την τιµή e0=693.3 kJ/kg, οπότε ο εξεργειακός βαθµός 
απόδοσης προκύπτει να έχει την παρακάτω πολύ χαµηλή τιµή: 

 
Στο παρακάτω σχήµα δίδονται οι ροές εξέργειας στην εξέλιξη της διεργασίας. Εδώ 
όλες οι εξέργειες είναι ανηγµένες στο τεχνικό έργο   

 
 
Εκτός από τη µεγάλη απώλεια εξέργειας στον συµπιεστή, αξιοσηµείωτη είναι και η 
απώλεια εξέργειας στη βαλβίδα στραγγαλισµού. Αυτή η απώλεια εξέργειας είναι 
τόσο µεγάλη διότι ένα αέριο µε σχετικά µεγάλο ειδικό όγκο στραγγαλίζεται σε πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες (βάσει των παρακάτω σχέσεων από τη θεωρία): 
 

 

 

 
 
Η απώλεια εξέργειας στον εναλλάκτη αντιρροής είναι στην πραγµατικότητα ακόµη 
µεγαλύτερη από ότι φαίνεται στο σχήµα, αφού στο «θερµό άκρο» του θα πρέπει για 
t=tu να υφίσταται µία επαρκής  θερµοκρασιακή διαφορά για να εξασφαλίζεται η 
µετάδοση της θερµότητας, και όχι µηδενική διαφορά όπως έχει υποτεθεί εδώ.  
Επιπλέον, στην απλοποιηµένη µας θεώρηση έχουµε αγνοήσει όλες τις απώλειες 
«ψύχους» από το κέλυφος του εναλλάκτη, της βαλβίδας στραγγαλισµού και του 
δοχείου διαχωρισµού υγρού, τα οποία θεωρήσαµε χάριν απλότητας αδιαβατικά. 


