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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για τον έλεγχο του ολικού συντελεστού µεταφοράς θερµότητας σε λείο σωλήνα από ανοξείδωτο
χάλυβα κατά την ταυτόχρονη εξάτµιση και συµπύκνωση σε υµένα νερού, που ρέει κατακόρυφα
προς τα κάτω, σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε ένας εξατµιστής/συµπυκνωτής µε συµπίεση
ατµών εργαστηριακής κλίµακας. Αναπτύχθηκε µια νέα παραµετρική συσχέτιση στην πλευρά της
εξάτµισης, που βασίσθηκε στα ισοζύγια θερµότητας και µάζας και στην υπόθεση υπερθέρµανσης
του υµένα µε µικρή διαφορά θερµοκρασίας, Εξετάσθηκε και διευκρινίσθηκε η επίδραση της
παροχής του νερού σε αναφορά προς τα δεδοµένα της έρευνας και εξηγήθηκαν οι αποκλίσεις. Ο
υπολογιζόµενος προσεγγιστικά ολικός συντελεστής µεταφοράς θερµότητας φαίνεται, ότι είναι
κοντά στον µετρούµενο και τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ένα χρήσιµο εργαλείο για την
σχεδιαστική πρακτική.
Για τις ανάγκες της µελέτης µιας πρότυπης µονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού µε ήπιες
µορφές ενέργειας (ήλιος και άνεµος) και ειδικότερα για την εκτίµηση των ολικών συντελεστών
µεταφοράς θερµότητας σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε ένας συµπυκνωτής και εξατµιστής
εργαστηριακής κλίµακας τύπου κατερχόµενου υµένα.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το σύστηµα κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση της
λειτουργίας του σε µικρές θερµοκρασιακές διαφορές και ο έλεγχος των ολικών συντελεστών
µεταφοράς θερµότητας, που χρησιµοποιούνται στη σχεδιαστική πρακτική των µονάδων
αφαλάτωσης, που λειτουργούν κάτω από ήπιες συνθήκες.

Η πειραµατική συσκευή εξάτµισης / συµπύκνωσης µε συµπίεση ατµών
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Η πειραµατική συσκευή αποτελείται από ένα συµπυκνωτή / εξατµιστή κατασκευασµένο από
διαφανείς εξωτερικούς σωλήνες Plexiglas, που συνδέονται µε φλάντζες PVC. Ο εσωτερικός
σωλήνας εναλλαγής είναι από stainless steel µε λείες επιφάνειες.
Ένας συµπιεστής αποµακρύνει τον ατµό από την κορυφή και συµπιέζει αυτόν στον µεσαίο
εξωτερικό δακτύλιο. Ο ατµός συµπυκνώνεται και αποµακρύνεται από τον πυθµένα του δακτυλίου.
Η συσκευή εκκενώνεται από τον αέρα µε µια αντλία κενού, η οποία διατηρεί την πίεση λειτουργίας
σταθερή. Ο αποµακρυνόµενος αέρας ελευθερώνεται από τον ατµό σε ένα ψύκτη µε ανεπτυγµένη
επιφάνεια (πτερύγια). Η παροχή του νερού ανακυκλοφορίας µετρείται µε ένα ροτάµετρο πριν
εισέλθει στη στήλη. Η στάθµη του νερού στον πυθµένα διατηρείται σταθερή µε ένα ρυθµιστή
στάθµης τύπου πλωτήρα.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο OHΤC από τις µετρήσεις συγκρίνεται προς την τιµή που προκύπτει από τους υπολογισµούς µε
βάση τις προτεινόµενες συσχετίσεις και διαπιστώνεται µιας καλή συµφωνία µεταξύ τους. Ωστόσο
υπάρχει απόκλιση του OHTC από τις τιµές, που προτείνουν διάφοροι ερευνητές και αυτό
αποδίδεται κυρίως στην διαφορετική διαδικασία. Στην πράξη χρησιµοποιούν εναλλάκτη, που
φέρουν διαµορφωµένους σωλήνες µε διπλή κυµατοειδή επιφάνεια από ειδικά κράµατα αλουµινίου.
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ανοξείδωτος χάλυβας χαµηλής αγωγιµότητας.
Οπωσδήποτε τρεις διαταραχές φαίνεται να επηρεάζουν την απόδοση του συµπυκνωτή / εξατµιστή
υµένα και χρειάζεται να συζητηθούν:
1) Οι διαρροές αέρα
2) Οι απώλειες θερµότητας
3) Η υπερθέρµανση του ατµού
Ελάχιστα ποσά αέρα στην πλευρά της συµπύκνωσης µειώνουν τον HTC. Εξ άλλου, εξ αιτίας της
µείωσης της θερµοκρασίας συµπύκνωσης, η απαιτούµενη θερµοκρασία στην πλευρά της
συµπύκνωσης πρέπει να µειωθεί δραµατικά. Αυτό οδηγεί σε µια µείωση του ρυθµού µεταφοράς
θερµότητας και κατά συνέπεια σε µια µείωση του ρυθµού εξάτµισης [10]. Μικρά ποσά µη
συµπυκνώσιµων αερίων είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν στο σύστηµα. Ωστόσο η αντλία κενού
αποµακρύνει τα αέρια πριν από το ξεκίνηµα της συσκευής και λειτουργεί περιοδικά ή συνεχώς σε
περίπτωση συγκέντρωσης µη συµπυκνώσιµων αερίων. Κατά την διάρκεια του πειράµατος η
διαφορά θερµοκρασίας παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη στους 2 0 C.
Η πλευρά της συµπύκνωσης παρατηρείται µέσα από διαφανή τµήµατα σωλήνων από Plexiglas
τοποθετηµένα επάνω σε φλάντζες PVC, µονωµένων από την µία πλευρά. Σταγόνες νερού
εµφανίζονταν κατά την λειτουργία στην εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα Plexiglas, εξ αιτίας της
συµπύκνωσης από τις απώλειες θερµότητας προς το περιβάλλον. Ο υπολογισµός απέδειξε, ότι αυτό
το ποσό θερµότητας δεν είναι σηµαντικό (2%).
Για την συµπίεση των κορεσµένων ατµών αδιαβατικά ή πολυτροπικά στη πλευρά συµπύκνωσης
χρησιµοποιήθηκε συµπιεστής ατµών µε δύο βαθµίδες, Η λανθάνουσα θερµότητα, που
ελευθερώνεται µεταφέρεται στην πλευρά εξάτµισης δια µέσου του τοιχώµατος του σωλήνα, λόγω
της επικρατούσας διαφοράς θερµοκρασίας. Ένας τέτοιος συµπιεστής είναι συνήθως πολυτροπικός
και µεγαλύτερης απόδοσης από ένα αδιαβατικό. Ο ατµός µετά την συµπίεση παύει να είναι
κορεσµένος. Αν και ο λόγος συµπίεσης είναι µικρός (1.12) και εποµένως η διαφορά θερµοκρασίας
µικρή, η υπερθέρµανση του ατµού µπορεί να θεωρηθεί, ότι ευθύνεται σ’ ένα βαθµό για τις
µειωµένες τιµές του OHTC.
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