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1  Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 
 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρα-
σία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα:  
• από το ρευστό προς το περιβάλλον, στην περίπτωση θερμού ρευστού, ή 
• από το περιβάλλον προς το ρευστό, στην περίπτωση ψυχρού ρευστού. 
Συχνά είναι επιθυμητό να περιορισθεί η θερμική αυτή ροή και γι' αυτόν τον σκοπό ο αγωγός 
επενδύεται εξωτερικά με ένα ή περισσότερα στρώματα μονωτικού υλικού. 
Σκοπός της άσκησης είναι: 

• η σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφόρων μονωτικών υλικών, δηλαδή της ικανό-
τητάς τους να περιορίσουν τις θερμικές απώλειες σε ένα σύστημα σωλήνων, στους 
οποίους διοχετεύεται ατμός,  

• ο προσδιορισμός των συντελεστών μετάδοσης θερμότητας με μεταφορά και με ακτινο-
βολία για το κάθε υλικό, και 

• η σύγκριση της πειραματικής τιμής του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας με την 
τιμή, που προκύπτει από θεωρητικές και εμπειρικές εξισώσεις. 

 
 
1.2 Θεωρητικό μέρος 
 
Έστω σωλήνας, στον οποίον διοχετεύεται κορεσμένος ατμός με (απόλυτη) πίεση Ρst, στην 
οποίαν αντιστοιχεί θερμοκρασία Τst, και έστω Τπερ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είναι 
προφανές ότι στην περίπτωση αυτή θερμότητα Qst θα μεταδοθεί από τον ατμό προς το 
περιβάλλον και δεδομένου ότι ο ατμός είναι κορεσμένος, ένα μέρος του θα συμπυκνωθεί για 
ν' αποδώσει αυτήν τη θερμότητα. Αν υποτεθεί ότι ο σωλήνας τροφοδοτείται από το ένα άκρο 
του και είναι ανοικτός από το άλλο, το συμπύκνωμα του ατμού θα ρέει από το ανοικτό άκρο 
και μπορεί να συλλεγεί. 
Η αποτελεσματικότητα του μονωτικού υλικού στον περιορισμό των θερμικών απωλειών 

προκύπτει από τη σύγκριση του βάρους του συμπυκνώματος του ατμού, που συλλέγεται από 
τον μονωμένο σωλήνα, σε σχέση με το συμπύκνωμα που συλλέγεται από έναν όμοιο, αλλά 
γυμνό σωλήνα. Αν θεωρηθεί ότι Βγ και Βμ είναι τα συμπυκνώματα από τον γυμνό και τον 
μονωμένο σωλήνα, αντιστοίχως, τότε η αποτελεσματικότητα του μονωτικού μπορεί να 
εκφρασθεί από την εξίσωση: 
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Εξάλλου, από το βάρος του συμπυκνώματος προσδιορίζεται πειραματικά και η θερμότητα Qst: 
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όπου Β [kg] το βάρος του συλλεγόμενου συμπυκνώματος, τ [s] ο χρόνος συλλογής του 
συμπυκνώματος, λ [J kg-1] η λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης του ατμού, που αντιστοι-
χεί στην πίεση Ρατμ [Pa] και x [-] ένας διορθωτικός συντελεστής, δεδομένου ότι το 
συμπύκνωμα εξέρχεται από τον σωλήνα με πίεση μεγαλύτερη από την πίεση του περιβάλ-
λοντος και ένα μέρος του εξατμίζεται πάλι, οπότε το συλλεγόμενο υγρό δεν αντιπροσωπεύει 
ακριβώς την ποσότητα του συμπυκνούμενου ατμού. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται από 
την εξίσωση: 
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όπου HV [J kg-1] η ενθαλπία του κορεσμένου ατμού στην ατμοσφαιρική πίεση, HL1 [J kg-1] η 
ενθαλπία του νερού στην (απόλυτη) πίεση του ατμού, και HL2 [J kg-1] η ενθαλπία του νερού 
στην ατμοσφαιρική πίεση. Η "ποιότητα" του ατμού θεωρείται ότι είναι 100%. 
Η θερμότητα, που αποδίδεται κατά τη συμπύκνωση του ατμού, μεταδίδεται με αγωγή 

μέσα από τα τοιχώματα του σωλήνα (Qσ) και μέσα από το τυχόν μονωτικό (Qμ), που καλύπτει 
τον σωλήνα, και στη συνέχεια μεταδίδεται προς το περιβάλλον τόσο με φυσική μεταφορά 
(Qμετ) όσο και με ακτινοβολία (Qακτ). Σε μόνιμη κατάσταση (σταθερές συνθήκες λειτουργίας) 
το ισοζύγιο ενέργειας γράφεται: 
 
Qst (=Qσ = Qμ) = Qμετ + Qακτ (1.4) 
 
όπου υποτίθεται ότι η επαφή μεταξύ μονωτικού και σωλήνα είναι τέλεια. Οι επιμέρους όροι 
υπολογίζονται ως εξής: 
 
Qμετ = hμ Αμ (Τμ - Τπερ) (1.5) 
 
Qακτ = ε σ Αμ (Τμ

4 - Τπερ
4) (1.6) 

 
όπου  
§ Αμ [m] το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του μονωτικού ή του (γυμνού) σωλήνα,  
§ ε [-] ο βαθμός μελανότητας του υλικού του σωλήνα ή του μονωτικού, 
§ σ η σταθερά Stefan-Boltzmann (σ = 5.67×10-8 W m-2 K-4),  
§ Τμ [Κ] η (μέση) θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα (ή του μονωτικού 

υλικού),  
§ Τπερ [Κ] η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, και  
§ hμ [W m-2 K-1] ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας.  
Συχνά, για τη θερμότητα που μεταδίδεται με ακτινοβολία χρησιμοποιείται μια εξίσωση 

παρόμοια με εκείνην της μεταφοράς θερμότητας, οπότε ορίζοντας έναν συντελεστή 
"μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία": 
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η εξίσ. (1.4) γράφεται ως: 
 
Qατμ = (hμ + hα) Αμ (Τμ - Τπερ) (1.8) 
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Συνεπώς, από τη μέτρηση των θερμοκρασιών του σωλήνα και του περιβάλλοντος μπορεί:  
• να υπολογισθεί ο μικτός συντελεστής (hμ + hα) ή ο συντελεστής μεταφοράς hμ, αν είναι 
γνωστός ο βαθμός μελανότητας (ε) του υλικού της επιφάνειας του σωλήνα, ή 

• να προσδιορισθεί ο βαθμός μελανότητας (επειρ), αν υπολογισθεί ο συντελεστής μεταφοράς 
θερμότητας από την εμπειρική εξίσωση: 

 
25.0T - T

18.1 







=

D
h περµ

µ  (1.9) 

 
όπου D [m] η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα (γυμνού ή με τη μόνωση). 

 
 
1.3 Πειραματική διάταξη 
 
Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει ένα σύστημα τεσσάρων χαλύβδινων σωλήνων, από τους 
οποίους ο ένας είναι γυμνός και οι άλλοι μονωμένοι, ο καθένας με διαφορετικό μονωτικό 
υλικό (βλ. Πίνακα 1.1). Οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι από το ένα άκρο τους με σωλήνα 
τροφοδοσίας ατμού, ενώ στο άλλο άκρο φέρουν βάνα για τη ρύθμιση της παροχής του ατμού 
στον κάθε σωλήνα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Στοιχεία πειραματικής διάταξης. 
 1 2 3 4 
Μονωτικό υλικό - (γυμνός) χρώμα χαρτί υαλοβάμβακας 
Μήκος L [m] 3.05 3.05 3.05 3.05 
Βαθμός μελανότητας # 0.95 0.35 0.95 0.95 

                # θεωρητικός 
 
Στην επιφάνεια του μονωτικού (ή του γυμνού σωλήνα) βρίσκονται τρία θερμοζεύγη, 

τοποθετημένα τα δυο στα άκρα και το τρίτο στη μέση του σωλήνα, και συνδέονται με ενδεί-
κτη τάσης. Από την τάση αυτή προσδιορίζεται η θερμοκρασία για κάθε θερμοζεύγος, με 
χρήση κατάλληλου πίνακα ή καμπύλης βαθμονόμησης. 
 
 
1.4 Πειραματική διαδικασία 
 
a) Διοχετεύεται ατμός στο σύστημα των σωλήνων, ρυθμίζεται η παροχή έτσι ώστε να είναι 

κατά προσέγγιση ίση σε κάθε σωλήνα και αφήνεται το σύστημα να φτάσει σε μόνιμη 
κατάσταση. 

b) Συλλέγεται το συμπύκνωμα του ατμού (από κάθε σωλήνα) για ορισμένο χρονικό 
διάστημα και προσδιορίζεται το βάρος του(ς). 

c) Κατά τη διάρκεια της συλλογής του συμπυκνώματος καταγράφονται οι ενδείξεις των 
τριών θερμοζευγών σε κάθε σωλήνα και η πίεση του ατμού τρεις φορές. 

d) Καταγράφεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η ατμοσφαιρική πίεση. 
e) Καταγράφεται η διάμετρος του κάθε σωλήνα (με το τυχόν μονωτικό του). 
 
 
1.5  Επεξεργασία αποτελεσμάτων 
 
Έστω ότι κατά τη διάρκεια ενός πειράματος καταγράφηκαν οι εξής μετρήσεις: 
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• ατμοσφαιρική πίεση (Ρπερ) 765 mm Hg 
• θερμοκρασία περιβάλλοντος (Τπερ) 18 °C 
Τα πειραματικά αποτελέσματα και η επεξεργασία τους φαίνεται στον Πίνακα 1.2, που μπορεί 
εύκολα να υπολογιστεί με κάποιο πρόγραμμα (π.χ. Excel). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Μετρήσεις και επεξεργασία τους. 
Μήκος σωλήνων L [m] 3.05  
Σταθερά Stefan-Boltzmann σ [W/m2K4] 5.67×10-8  
ατμοσφαιρική πίεση  Pπερ [Pa] 101 966 765 mm Hg 
θερμοκρασία περιβάλλοντος Tπερ [K] 291.16 18 °C 
πίεση ατμού (σχετική)   
(μέσος όρος 3 μετρήσεων) 

Pa [bar] 1.80  

πίεση ατμού (απόλυτη) Pst [Pa] 281 966  
Λανθ. θερμότητα συμπ. ατμού (για Pst) λ [kJ/kg] 2 170.0  
Ενθαλπ. κορ. ατμού (για Pπερ) HV [kJ/kg] 2 677.0  
Ενθαλπ. νερού (για Pst) HL1 [kJ/kg] 552.0  
Ενθαλπ. νερού (για Pπερ) HL2 [kJ/kg] 420.0  
Ποιότητα ατμού x [-] 0.94  
 
 Σωλήνας   1 2 3 4 
Μόνωση   γυμνό χρώμα χαρτί υαλοβάμβ. 
Βαθμός μελανότητας (θεωρητ.) ε  0.95 0.35 0.95 0.95 
Εξωτερική διάμετρος D [m] 0.0341 0.0351 0.069 0.0870 
 Α [m2] 0.3267 0.3363 0.6611 0.8336 
Θερμοκρασία σωλήνων       
1η σειρά  [°C] 128 126 44 38 
  [°C] 132 127 47 40 
  [°C] 133 128 48 39 
2η σειρά  [°C] 131 127 46 39 
  [°C] 132 128 48 39 
  [°C] 134 128 49 40 
3η σειρά  [°C] 133 128 47 39 
  [°C] 134 129 49 40 
  [°C] 134 130 49 40 
  [°C] 132.3 127.9 47.4 39.3 
Μέσος όρος Tμ [Κ] 405.5 401.0 320.6 312.5 
Βάρος συμπυκνώματος Β [kg] 0.512 0.422 0.155 0.138 
Χρόνος συλλογής τ [min] 31 31 31 31 
 
 
Από τις πειραματικές μετρήσεις προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα (το αριθμητικό παρά-

δειγμα δίνεται για τον τρίτο σωλήνα, με την χάρτινη επικάλυψη): 
• η αποτελεσματικότητα του μονωτικού προκύπτει αμέσως, από τα βάρη των 
συμπυκνωμάτων στον μονωμένο και τον γυμνό σωλήνα: 

 

512.0
155.0512.0 −

=µη = 69.7% 

 
• για τη μεταδιδόμενη θερμότητα: αρχικά, υπολογίζεται η απόλυτη πίεση του ατμού, που 
προκύπτει αν προστεθεί στη σχετική πίεση (που μετριέται στο μανόμετρο) η ατμοσφαιρική 
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πίεση (στις κατάλληλες μονάδες): 
 

Ρπερ = 101300
760
765

× =  101966 Pa ≅ 102 kPa 

 
Ρst = Ρα + Ρπερ = 180000 + 101966 = 281966 Pa ≅ 282 kPa 
 
Με βάση τις πιέσεις (περιβάλλοντος και ατμού) προσδιορίζονται οι αναγκαίες ενθαλπίες 

από Πίνακες ατμού με γραμμική παρεμβολή (στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται ορισμένες 
τιμές ενθαλπίας και λανθάνουσας θερμότητας εξάτμισης, για τις ανάγκες της άσκησης): 
 
λ  (για την Ρst) = 2170 kJ kg-1 
ha  (για την Ρπερ) = 2676 kJ kg-1 
hw1  (για την Ρst) = 552 kJ kg-1 
hw2  (για την Ρπερ) = 419 kJ kg-1 
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=stQ = 192 W 

 
• μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του σωλήνα (= μέσος όρος των 9 μετρήσεων): 
 
Τμ (= 47.4 + 273.16) = 320.6 Κ 
 
• πειραματικός ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (εξωτερική διάμετρος σωλήνα 

D = 0.0690 m): 
 
Aμ = π D L = π × 0.0690 × 3.05 = 0.6611 m2 
 

( ) ( )2.2916.3206611.0
192

−×
=+ ahhµ = 9.9 W m-2 K-1 

 
• συντελεστής μεταφοράς "με ακτινοβολία" (θεωρείται ότι η επιφάνεια του μονωτικού έχει 
βαθμό μελανότητας ε = 0.95): 

 

( )
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ah  = 6.2 W m-2 K-1 

 
• συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (hμ): 
 
hμ = 9.9 - 6.2 = 3.7 W m-2 K-1

 

 

Eναλλακτικά, μπορεί να υπολογισθεί ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από την 
εμπειρική εξίσωση (1.9): 
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=µh  = 5.36 W m-2 K-1 

 
Υπολογίζεται ο συντελεστής μεταφοράς λόγω ακτινοβολίας: 

 
hα = 9.9 - 5.36 = 4.50 W m-2 K-1 
 
και από την εξίσ. 1.7 υπολογίζεται ο πειραματικός βαθμός μελανότητας: 
 

( )
( )448 2.2916.3201067.5

2.2916.32050.4
−××

−×
= −πειρε  = 0.69. 

 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1.3. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3. Αποτελέσματα. 
 Σωλήνας   1 2 3 4 
Μόνωση   γυμνό χρώμα χαρτί υαλοβάμβ. 
Bαθμός αποτελεσματικότητας η [%]  17.6% 69.7% 73.0% 
μεταδιδόμενη θερμότητα Qatm [W] 634.4 522.9 192.1 171.0 
ολικός συντ. μεταφ. θερμότητας hm+ha [W/m2K] 16.98 14.15 9.87 9.62 
συντελ. Μεταφοράς ακτινοβολ. ha [W/m2K] 9.35 3.37 6.18 5.93 
Συντελεστής μεταφοράς hμ [W/m2K] 7.63 10.77 3.69 3.68 
       
συντελ. μεταφ. (εμπειρικός) hμ2 [W/m2K] 8.98 8.83 5.36 4.67 
συντελ. Ακτινοβολίας hα2 [W/m2K] 8.00 5.32 4.50 4.95 
βαθμός μελανότητας (πειρ.) ε2 [W/m2K] 0.81 0.55 0.69 0.79 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4. Θερμοδυναμικές ιδιότητες νερού-ατμού.# 
T  

[°C] 
T 

[K] 
P  

[kPa] 
hw  

[kJ/kg] 
λ 

[kJ/kg] 
ha  

[kJ/kg] 
v  

[m3/kg] 
10 283.16 1.23 41.993 2477.995 2519.988 106.427 
20 293.16 1.80 83.861 2454.317 2538.178 58.448 
30 303.16 4.29 125.663 2430.704 2556.367 33.348 
40 313.16 7.44 167.452 2406.918 2574.370 19.752 
50 323.16 12.40 209.266 2382.922 2592.188 12.121 
60 333.16 19.92 251.092 2358.680 2609.772 7.679 
70 343.16 31.28 292.979 2333.959 2626.938 5.072 
80 353.16 47.60 334.917 2308.815 2643.732 3.431 
90 363.16 70.43 376.951 2283.202 2660.153 2.374 

100 373.16 101.60 419.066 2256.857 2675.923 1.678 
110 383.16 143.27 461.316 2230.099 2691.415 1.210 
120 393.16 198.94 503.723 2202.159 2705.882 0.894 
130 403.16 270.86 546.317 2173.521 2719.838 0.671 
140 413.16 362.25 589.087 2143.963 2733.050 0.510 
150 423.16 476.69 632.114 2113.171 2745.285 0.393 
160 433.16 618.07 675.470 2081.305 2756.775 0.307 
170 443.16 792.92 719.199 2047.857 2767.056 0.243 
180 453.16 1004.21 763.160 2013.060 2776.220 0.194 

# πηγή: Richard Good, School of Chemical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, 
GA 30332 (http://www.edi.gatech.edu/users/rgood/windows/) 
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