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Εισαγωγή

Σε πολλές εφαρµογές απαιτείται η µετάδοση θερµότητας µεταξύ δυο ρευστών. Οι διεργασίες
αυτές λαµβάνουν χώρα σε συσκευές που καλούνται εναλλάκτες θερµότητας (heat exchangers).
Ως εναλλάκτης θερµότητας ορίζεται µια συσκευή που διευκολύνει την µετάδοση του θερµικού
φορτίου από ένα ρευστό σε ένα άλλο και συναντάται σε συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και
κλιµατισµού, σε κύκλους παραγωγής ισχύος, σε συσκευές ανάκτησης θερµότητας, σε χηµικές
διεργασίες και αλλού.
Στους πιο απλούς εναλλάκτες το θερµό και το ψυχρό ρευστό αναµιγνύονται απευθείας.
Πιο συνηθισµένοι ωστόσο είναι οι εναλλάκτες στους οποίους τα δυο ρευστά δεν έρχονται σε
επαφή εξαιτίας της ύπαρξης κάποιου παρεµβαλλόµενου τοιχώµατος. Αυτός ο τύπος εναλλάκτη
µπορεί να φέρει είτε ένα απλό επίπεδο τοίχωµα, ώστε να επιτυγχάνεται η αποµόνωση των δυο
ρευστών, είτε πιο πολύπλοκες γεωµετρίες µε πολλαπλές διαδροµές, όπως πτερύγια (fins) και
ανακλαστήρες (baffles). Σε αυτήν την περίπτωση για την περιγραφή της µεταφοράς ενέργειας
χρησιµοποιούνται οι αρχές µετάδοσης της θερµότητας µε αγωγή, συναγωγή και σπανιότερα µε
ακτινοβολία. Πολλοί παράγοντες υπεισέρχονται στον σχεδιασµό των εναλλακτών, όπως η
θερµική ανάλυση, το µέγεθος, το βάρος, η κατασκευαστική αντοχή, η πτώση πίεσης και το
κόστος. Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρεται µόνο στην θερµική ανάλυση.
ΕΘ.2

Είδη Εναλλακτών Θερµότητας

Οι εναλλάκτες θερµότητας µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση την µορφή της ροής των
ρευστών ή µε βάση τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες τους. Τυπικοί εναλλάκτες θερµότητας
είναι οι πλακοειδείς (plate & frame), αυλών-κελύφους (shell & tube) και οι εναλλάκτες
σταυρωτής ροής (crossflow). Την πιο απλή µορφή εναλλάκτη αυλών-κελύφους αποτελεί ο
απεικονιζόµενος στο σχήµα ΕΘ-1 εναλλάκτης διπλού σωλήνα.

Σχήµα ΕΘ-1. Πλάγια όψη και τοµή ενός εναλλάκτη διπλού σωλήνα

Αν και τα δυο ρευστά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, έχουµε παράλληλη ροή αυτών,
δηλαδή οµορροή (parallel-flow). Αν κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις η πραγµατοποιούµενη
διεργασία λαµβάνει τον χαρακτηρισµό της αντιρροής (counter-flow).
Στο σχήµα ΕΘ-2 φαίνεται ένας εναλλάκτης δέσµης σωλήνων µε ανακλαστήρες, διπλής
διαδροµής, όπου έχουµε συνδυασµό οµορροής, αντιρροής και σταυρωτής ροής. Σε εναλλάκτες
θερµότητας σταυρωτής ροής τα ρευστά κινούνται κάθετα το ένα ως προς το άλλο, όπως γίνεται
αντιληπτό από την παρατήρηση του σχήµατος ΕΘ-3. Αν το ρευστό µπορεί να κινηθεί ελεύθερα
καθώς διαρρέει τον εναλλάκτη, τότε υπάρχει ανάµιξη (mixing) του ρευστού. Σταυρωτή ροή
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µπορούµε να έχουµε µε την χρήση ή µη πτερυγίων. Για να γίνουν τα παραπάνω περισσότερο
κατανοητά, κρίνεται σκόπιµη η παράθεση ενός συγκεκριµένου παραδείγµατος, εξ ου και η εκ
νέου αναφορά στο σχήµα ΕΘ-3. Από το σχήµα ΕΘ-3α απορρέει ότι δεν πραγµατοποιείται
ανάµιξη, επειδή τα πτερύγια εµποδίζουν την κίνηση του ρευστού στην διεύθυνση y, που είναι
κάθετη στην διεύθυνση x της κύριας ροής. Αντίθετα στο σχήµα ΕΘ-3β λαµβάνει χώρα ανάµιξη
στο ρευστό που ρέει εκτός των σωλήνων.

Σχήµα ΕΘ-2. Εναλλάκτης δέσµης σωλήνων µε ανακλαστήρες
(αυλών-κελύφους)

Σχήµα ΕΘ-3. Εναλλάκτες σταυρωτής ροής: (α) µε πτερύγια και χωρίς ανάµιξη,
(β) χωρίς πτερύγια και µε ανάµιξη του ρευστού εκτός σωλήνα

ΕΘ.3

Υπολογισµοί Μετάδοσης Θερµότητας

Ο κύριος στόχος στην θερµική ανάλυση των εναλλακτών θερµότητας είναι ο υπολογισµός της
επιφάνειας που χρειάζεται για την µετάδοση θερµότητας µε δεδοµένο ρυθµό και για δεδοµένες
θερµοκρασίες και παροχές ρευστών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση του ολικού συντελεστή
µετάδοσης θερµότητας (overall heat-transfer coefficient) U, που βρίσκεται στην θεµελιώδη
σχέση για τον υπολογισµό του ρυθµού µετάδοσης θερµότητας, q,
q = UA∆T

(ΕΘ.1)
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όπου ∆T είναι η µέση θερµοκρασιακή διαφορά για ολόκληρο τον εναλλάκτη και Α: η
επιφάνεια που είναι κάθετη στην κατεύθυνση της θερµορροής.
ΕΘ.3.1

ΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ο ολικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας U ισούται µε το αντίστροφο του αθροίσµατος
των θερµικών αντιστάσεων. Στις πλέον συνήθεις περιπτώσεις που συναντώνται ισχύουν οι
ακόλουθες σχέσεις, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την εξίσωση για επίπεδο τοίχωµα (ΕΘ.2) και
τις εξισώσεις για κυλινδρικό τοίχωµα (ΕΘ.3) και (ΕΘ.4),
U=

1
1 / ho + L / k + 1 / hi

(ΕΘ.2)

U0 =

1
ro / ri hi + [ro ln(ro / ri )] / k + 1 / ho

(ΕΘ.3)

Ui =

1
1 / hi + [ri ln(ro / ri )] / k + ri / ro ho

(ΕΘ.4)

όπου r, L, k και h: η ακτίνα του σωλήνα, το πάχος του τοιχώµατος, η θερµική αγωγιµότητα του
τοιχώµατος και ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας (υµενίου) αντίστοιχα. Οι δείκτες i και o
αντιπροσωπεύουν τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του τοιχώµατος αντιστοίχως. Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η επιφάνεια της συναγωγής δεν ταυτίζεται για τα δυο ρευστά στην
περίπτωση του κυλινδρικού τοιχώµατος, γι’ αυτό ο ολικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας
και η επιφάνεια µετάδοσης πρέπει να είναι συµβατοί, π.χ. q = U o Ao ∆T = U i Ai ∆T .
Για τον προκαταρκτικό σχεδιασµό των εναλλακτών θερµότητας είναι προτιµότερη η
θεώρηση προσεγγιστικής τιµής του ολικού συντελεστή µετάδοσης θερµότητας από σχετικούς
πίνακες. Ο πίνακας ΕΘ-1 δίνει προσεγγιστικές τιµές του U για κάποια κοινά ρευστά. Το µεγάλο
εύρος τιµών του πίνακα προήλθε από την εφαρµογή διαφορετικών συνθηκών ροής (που
επηρεάζουν τους συντελεστές υµενίου, h), καθώς και από την χρήση διαφόρων υλικών στους
εναλλάκτες (µε διαφορετικές θερµοαγωγιµότητες, k) και ποικίλων γεωµετρικών διατάξεων.
Στις περισσότερες πρακτικές εφαρµογές η θερµική αντίσταση του τοιχώµατος µπορεί
να αγνοηθεί, ενώ συχνά υπάρχει σηµαντική διαφορά στο µέγεθος των συντελεστών συναγωγής,
οπότε ο ολικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από τον
χαµηλότερο συντελεστή συναγωγής.
Για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του εναλλάκτη πρέπει να µεριµνούµε για την
πλευρά του ρευστού µε τον χαµηλότερο συντελεστή συναγωγής. Για παράδειγµα, αν από την
µια πλευρά εκτυλίσσονται φαινόµενα συµπύκνωσης ή βρασµού και από την άλλη θέρµανση ή
ψύξη ενός αερίου, η κρίσιµη πλευρά είναι αυτή του αερίου. Στην πλευρά αυτή είναι πιθανώς
σκόπιµη η πρόβλεψη της χρήσης πτερυγίων για την εντατικοποίηση της µετάδοσης θερµότητας.
ΕΘ.3.2

ΜΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Πριν γίνουν οι υπολογισµοί της µετάδοσης θερµότητας είναι απαραίτητο να ορισθεί ο όρος ∆T
στην εξίσωση (ΕΘ.1). Θεωρούµε έναν εναλλάκτη πλακών οµορροής, το θερµοκρασιακό προφίλ
του οποίου παρατίθεται στο σχήµα ΕΘ-4. Κάνουµε τις εξής υποθέσεις:
1. Ο παράγοντας U είναι σταθερός σε ολόκληρο τον εναλλάκτη.
2. Το σύστηµα παρουσιάζει αδιαβατική συµπεριφορά. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται
µόνο µεταξύ των δυο ρευστών (τέλεια µόνωση των εξωτερικών τοιχωµάτων του
εναλλάκτη).
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