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Ένας κλιματιζόμενος χώρος σε βιομηχανικό κτίριο, έχει αισθητό θερμικό φορτίο 
το χειμώνα 80 kW και αμελητέο λανθάνον φορτίο (επειδή οι απώλειες υγρασίας 
προς το περιβάλλον αντισταθμίζονται από τα κέρδη υγρασίας από τους 
ανθρώπους και συσκευές). Ο χώρος κλιματίζεται στους 24οC DB και 50% RH. 
Εξαιτίας της φύσης της βιομηχανικής διεργασίας, απαιτείται 100% εξωτερικός 
αέρας για επαρκή αερισμό. Οι συνθήκες περιβάλλοντος σχεδιασμού είναι -5οC 
DB και 90% RH.  Η απαιτούμενη ποσότητα αέρα εξαερισμού είναι ίση με 12 000 
m3/h και ο αέρας θα πρέπει να προθερμαίνεται, να υγραίνεται μέχρι τις συνθήκες 
κορεσμού περνώντας από αδιαβατικό υγραντήρα και στη συνέχεια να υφίσταται 
αναθέρμανση. Η θερμοκρασία εξόδου από τον αδιαβατικό υγραντήρα θα πρέπει 
να διατηρείται στους 15οC DB (ενώ η υγρασία στο 100%). 
Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω σύμβολα για τις καταστάσεις του αέρα στα 
διάφορα σημεία του κυκλώματος: 
A Συνθήκες περιβάλλοντος σχεδιασμού 
B Συνθήκες σχεδιασμού κλιματιζόμενου χώρου 
C Αέρας που εισέρχεται στον προθερμαντήρα 
D Αέρας που εισέρχεται στον αδιαβατικό υγραντήρα 
Ε Αέρας που εισέρχεται στον κλιματιζόμενο χώρο 
F Αέρας που εισέρχεται στον αναθερμαντήρα 
 
1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 
Σημείο Θερμοκρασία 

DB 
Θερμοκρασία 
WB 

H W RH 
[%] 

A      
B      
C      
D      
Ε      
F      

 
2. Να σημειώσετε τις διαδοχικές καταστάσεις του αέρα από το περιβάλλον μέχρι 

τον κλιματιζόμενο χώρο, πάνω στο ψυχρομετρικό διάγραμμα. 
3. Ποια είναι η απαιτούμενη θερμική ισχύς του προθερμαντήρα; 
4. Ποια είναι η απαιτούμενη θερμική ισχύς του αναθερμαντήρα; 
5. Ποια είναι η απαιτούμενη παροχή νερού στον αδιαβατικό υγραντήρα;  
6. Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού που ψεκάζεται στον αδιαβατικό 

υγραντήρα; 
7. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο προθερμαντήρας όσο και ο αναθερμαντήρας 

είναι εναλλάκτες σταυρωτής ροής που τροφοδοτούνται από νερό 
θερμοκρασίας εισόδου 80οC, να εκτιμήσετε την απαιτούμενη επιφάνεια 
εναλλαγής θερμότητας καθενός, με κατάλληλες παραδοχές. 



Λύσεις: 
Αρχικά υπολογίζουμε την θερμοκρασία (DB) εισόδου του αέρα στον 
κλιματιζόμενο χώρο (έξοδος στομίων αεραγωγού προσαγωγής), με βάση το 
αισθητό φορτίο του χώρου: 
Qs=80kW=12000/3600[m3/s]*1.2[kg/m3]*1.06[kJ/kgK]*(tE-24) 
Οπότε προκύπτει tE=42.5 οC 
Ο πίνακας συμπληρώνεται όπως παρακάτω, χαράσσοντας τη διεργασία στο 
ψυχρομετρικό διάγραμμα (βλ. τελευταία σελίδα): 
 
Σημείο Θερμοκρασία 

DB [οC] 
Θερμοκρασία 
WB [οC] 

H 
[kJ/kg] 

W 
[g/kg] 

RH 
[%] 

A -5 -5 0 2 90 
B 24 17 48 2 50 
C -5 -5 0 2 90 
D 35 15 42 2 6 
Ε 42.5 23.5 70 11 20 
F 15 15 42 11 100 

 
Απαιτούμενη θερμική ισχύς του προθερμαντήρα: 
Q=12000/3600[m3/s]*1.2[kg/m3]*(42-0)[kJ/kg]=168 kW 
Aπαιτούμενη θερμική ισχύς του αναθερμαντήρα: 
Q=12000/3600[m3/s]*1.2[kg/m3]*(70-42)[kJ/kg]=112 kW 
Η απαιτούμενη παροχή νερού στον αδιαβατικό υγραντήρα: 
mw= 12000/3600[m3/s]*1.2[kg/m3]*(11-2)[g/kg]=36g/s 
 
H θερμοκρασία που πρέπει να ψεκάζεται το νερό στον αδιαβατικό υγραντήρα, 
προκύπτει από το ισοζύγιο του υγραντήρα: 
mD*hD+mw*hw=mF*hF 
οπότε προκύπτει: 
hw=hD=42 kJ/kg, οπότε από πίνακες ατμών tw=10oC 
Για τους δύο εναλλάκτες σταυρωτής ροής, έχουμε δεδομένα τη θερμοκρασία και 
ενθαλπία εισόδου και εξόδου και παροχή όγκου του θερμαινόμενου αέρα, τη 
θερμοκρασία εισόδου του νερού (από λέβητα) ίση με 80οC, και θα πρέπει να 
εκτιμήσουμε την παροχή του νερού μέσα από τον κάθε εναλλάκτη έτσι ώστε να 
προκύπτει μία ρεαλιστική θερμοκρασία εξόδου. Με βάση τα δεδομένα αυτά και 
ένα διάγραμμα εναλλάκτη σταυρωτής ροής μπορούμε να εκτιμήσετε το k του 
εναλλάκτη, και συνακόλουθα την απαιτούμενη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας. 
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