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1. Μια μονάδα επεξεργασίας αέρα δέχεται 0.94m3/s αέρα 10 oC DB και 50% RH. Ο 
αέρας θερμαίνεται μέσα στη μονάδα με ένα εναλλάκτη νερού – αέρα με πτερύγια,    ο 
οποίος έχει συνολική επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας 27.25 m2 και μέσο 
συντελεστή θερμοπερατότητας 35 W/m2K. Επιπλέον, ένα σύστημα ύγρανσης μέσα 
στη μονάδα ψεκάζει κορεσμένο ατμό σε απόλυτη πίεση 1.3 bar.  
Ο αέρας στην έξοδο της μονάδας έχει θερμοκρασία  38 oC DB και 50% RH. 
 
(a) Να δείξετε τις διεργασίες στον ψυχρομετρικό χάρτη 
(b) Να υπολογίσετε την παροχή μάζας του αέρα 
(c) Να υπολογίσετε την απαιτούμενη παροχή μάζας ατμού 
(d) Να υπολογίσετε τη θερμορροή που προσδίδεται στον αέρα από τον εναλλάκτη 
(e) Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία εξόδου του νερού στον εναλλάκτη, αν η 
θερμοκρασία εισόδου είναι 60οC 
 
Λύση: 
 
(a) Εντοπίζουμε τις αναφερόμενες καταστάσεις στον ψυχρομετρικό χάρτη: 
10 oC DB και 50% RH (δείκτης 1) 
38 oC DB και 50% RH (δείκτης 2) 
Περιγράφονται δύο διεργασίες: θέρμανση υπό σταθερή απόλυτη υγρασία (1→x, 
οριζόντια στον ψυχρομετρικό χάρτη), και στη συνέχεια, ανάμιξη με ατμό απόλυτης 
πίεσης 1.3 bar, δηλαδή t=107oC (x→2). 
Για να βρούμε το σημείο x τομής των δύο διεργασιών (δηλαδή την κατάσταση 
εκκίνησης της ανάμιξης με ατμό), αναζητούμε την κατάσταση x με απόλυτη υγρασία 
3.8 g/kg ξ.α. που ικανοποιεί τα παρακάτω ισοζύγια της ανάμιξης: 
ma hx + mw hw = ma h2     (1) 
ma W1 + mw = ma W2     (2) 
όπου: 
ma = Va/(0.807 m3/kg ξ.α.) = 1.16 kg/s 
hw = 2686 kJ/kg (από πίνακες ατμών) 
h2 = 92.5 kJ/kg 
h1 = 19.5 kJ/kg 
 
Από τη σχέση (2) προκύπτει 
mw = ma (W2-W1) = 1.16 kg/s (21.1-3.8) g/kg = 20 g/s = 0.020 kg/s 
και αντικαθιστώντας στη σχέση (1): 
hx = (1.16 92.5 – 0.020 2686) / 1.16 = 46.2 kJ/kg 
 
Επομένως το σημείο x προκύπτει στο διάγραμμα ως σημείο τομής της ισενθαλπικής 
των 46.2 kJ/kg με την οριζόντια γραμμή σταθερής υγρασίας 3.8 g/kg ξ.α., δηλαδή 
36οC DB – 10% RH. 
 



 
 
(b) H παροχή μάζας του αέρα υπολογίστηκε ήδη στα 1.16 kg/s (ξηρού αέρα) 
 
(c) Η παροχή μάζας του ψεκαζόμενου ατμού υπολογίστηκε ήδη στα 20 g/s 
 
(d) Η θερμορροή που προσδίδεται στον αέρα από τον εναλλάκτη, υπολογίζεται από 
το ισοζύγιο ενέργειας μεταξύ των καταστάσεων 1 και x: 
ma h1 – ma hx + Q = 0 
δηλαδή 
Q = ma (hx – h1) = 1.16 (46.2 – 19.5) 
Q = 31 kW 
 
(e) Υποθέτοντας καθαρή αντιρροή, εφαρμόζουμε το ισοζύγιο του εναλλάκτη με βάση 
τη μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας: 
 
Q = k A ΔΘlog 
όπου 
k = 35 W/m2 K 
A = 27.25 m2 
 
Οπότε προκύπτει 
ΔΘlog = 32.5οC 
 
Καταστρώνουμε το διάγραμμα του εναλλάκτη: 



 
Από τη σχέση για τη μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας:  
ΔΘlog = (ΔΘgross-ΔΘklein)/log(ΔΘgross/ΔΘklein) 
 
Το ΔΘgross είναι άγνωστο, ενώ το ΔΘklein = 22οC (βλέπε διάγραμμα εναλλάκτη). 
Με δοκιμές (βλ. και διάγραμμα δοκιμών παρακάτω), προκύπτει 
ΔΘgross = 46oC 
Επομένως η άγνωστη θερμοκρασία εξόδου του νερού προκύπτει ίση με 56οC 
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2. Στο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο αεραγωγών που κλιματίζει ενιαίο χώρο γραφείων 
μιάς τράπεζας. Να επιλέξετε τις κατάλληλες διαστάσεις για τα επιμέρους τμήματα 
αεραγωγών, ώστε να επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένες παροχές στα τρία στόμια, τα 
οποία είναι ορθογωνικής διατομής. Με βάση αυτές τις διαστάσεις υπολογίστε τη 
συνολική πτώση πίεσης που θα πρέπει να υπερνικήσει ο ανεμιστήρας. Μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος αεραγωγού 12 in (για να χωράει πάνω από ψευδοροφή). 
 

 
 
400fpm =2.032 m/s 
1 ft  = 0.3048 m 
1 in = 2.54 cm 
 



 
 
Λύση: 
 
1ο τμήμα (Fan έως Β) 
Μεταφερόμενη παροχή αέρα: 2900 cfm 
H ενδεικτική ταχύτητα των 400 fpm προκύπτει πολύ χαμηλή με βάση το διάγραμμα 
απωλειών πίεσης του Fig 9-2. 
Επιλέγουμε 1200 fpm οπότε προκύπτουν απώλειες πίεσης:  
Πτώση πίεσης 0.08 in/100 ft, μήκος 50 ft 
Δp A-B =  0.04 in w.g. 
 
2ο τμήμα (Β έως στόμιο Β’) 
Μεταφερόμενη παροχή αέρα: 900 cfm 
Επιλέγουμε 900 fpm οπότε προκύπτουν απώλειες πίεσης:  
Πτώση πίεσης 0.085 in/100 ft, μήκος 10 ft 
Δp B-B’ =  0.0085 in w.g. 
 
3ο τμήμα (Β έως C) 
Μεταφερόμενη παροχή αέρα: 2000 cfm 
Επιλέγουμε 1200 fpm οπότε προκύπτουν απώλειες πίεσης:  
Πτώση πίεσης 0.1 in/100 ft, μήκος 8 ft 
Δp B-C =  0.008 in w.g. 
 
 



4ο τμήμα (C – G – H) 
Μεταφερόμενη παροχή αέρα: 800 cfm 
Επιλέγουμε 900 fpm οπότε προκύπτουν απώλειες πίεσης:  
Πτώση πίεσης 0.09 in/100 ft, μήκος 20 ft 
Δp C-G-H =  0.018 in w.g. 
 
5ο τμήμα (C – D – E) 
Μεταφερόμενη παροχή αέρα: 1200 cfm 
Επιλέγουμε 1000 fpm οπότε προκύπτουν απώλειες πίεσης:  
Πτώση πίεσης 0.09 in/100 ft, μήκος 60 ft 
Δp C-D-E =  0.054 in w.g. 
 
Οι παραπάνω είναι γραμμικές απώλειες. 
Επιπλέον έχουμε τις απώλειες των εξαρτημάτων (γωνίες, ταύ), καθώς και τις 
απώλειες των στομίων, που θεωρούμε ότι είναι 0.05 in w.g. για κάθε στόμιο. 
 
Στη συνέχεια προχωρούμε στην εξισορρόπηση του δικτύου: 
Πρέπει να τροποποιήσουμε τις διαστάσεις των αεραγωγών, έτσι ώστε: 
Δp B-B’ = Δp B-C + Δp C-D-E = Δp B-C + Δp C-G-H 
 
Η εξισορρόπηση θα βασιστεί στην πτώση πίεσης του δυσμενέστερου κλάδου: 
Δp B-C + Δp C-D-E = 0.008 + 0.054 + Δp TAY + Δp ΓΩΝ = 
  
 


