
                                                                                                                                                                           

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Oι  αντιρρυπαντικές  διεργασίες  που  παρουσιάζονται,  είναι  μέθοδοι  στις  οποίες 

αξιοποιούνται  κατάλληλες  ιδιότητες  διαχωρισμού των συστατικών.   Η  απορρόφηση  για 

παράδειγμα  εξαρτάται  από  τη  διαλυτότητα.   Η  προσομοίωση  των  διεργασιών  και  η 

διαστασιολόγηση  των  σχετικών  συσκευών  προκειμένου  να  επιτευγχθεί  επιθυμητή 

καθαρότητα  ρευμάτων  στηρίζεται  στη  θεωρία  μεταφοράς  μάζας,  θερμότητας  και  τη 

θερμοδυναμική.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ [1, 2, 3, 4]

Στις περισσότερες διαδικασίες μεταφοράς μάζας  (θερμικές διεργασίες) έρχονται σε 

επαφή δύο φάσεις και διαχέονται τα συστατικά τους.

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η καμπύλη ισορροπίας μεταξύ υγρής και αερίου φάσης 

υπό σταθερή θερμοκρασία (οριακή καμπύλη διαλυτότητας).

Θεωρούμε ως παράδειγμα τη διεργασία της απορρόφησης της αμμωνίας από μείγμα 

αμμωνίας/αέρα με απορροφητή (διαλύτη) το νερό. Επειδή η αμμωνία είναι πολύ ευδιάλυτη 

στο  νερό,  μόρια  της  αμμωνίας  από  το  αέριο  μείγμα  αμμωνίας/αέρα  διασχίζουν  τη 

διαχωριστική επιφάνεια των δύο φάσεων. Υπάρχει μια δυναμική ισορροπία.  Συμβολίζοντας 

την αμμωνία με το Α, έχομε ότι η συγκέντρωση (περιεκτικότητα ή γραμμομοριακή σύσταση) 

στο αέριο μείγμα είναι yA και στο υγρό διάλυμα xA.

To μείγμα αέρα/αμμωνίας εισέρχεται σε κατάλληλη συσκευή (πύργο απορρόφησης) 

στο κάτω τμήμα και ρέει με φορά προς τα άνω,. ενώ το νερό εισέρχεται στην κορυφή του 

πύργου  και  κατέρχεται.  Λόγω  συναλλαγής  μάζας  η  συγκέντρωση  του  μείγματος 

μεταβάλλεται από μια υψηλή τιμή σε μια μικρή. Το νερό ρέει στον πυθμένα της συσκευής με 

μορφή  υδατικού  διαλύματος  αμμωνίας.  Σε  μια  διατομή  του  πύργου  η  γραμμομοριακή 

σύσταση του αερίου ρεύματος είναι yAG και του υγρού είναι xAG. Στη διαχωριστική επιφάνεια 

έχομε τις συγκεντρώσεις yAi, xAi που είναι συγκεντρώσεις ισορροπίας (σχήμα 2).

Για το ρυθμό μεταφοράς μάζας δια μέσου της διαχωριστικής επιφάνειας (στην προκειμένη 

περίπτωση της αμμωνίας) έχομε:

)()( ALAixAiAGyA xxkyykN −=−= (1) 
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Στο σχήμα 3 το σημείο  Ρ παριστάνει τη θεωρούμενη θέση στον πύργο: P(xAL,  yAG). 

Εάν γνωρίζομε τους τοπικούς συντελεστές μεταφοράς μάζας και την εξίσωση της καμπύλης 

ισορροπίας  yAi =  f(xAi)  (οριακή  διαλυτότητα)  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  τις  συνθήκες 

διαχωριστικής επιφάνειας.

Σχήμα 1. Καμπύλη ισορροπίας υγρής-αερίου φάσης.

Σχήμα 2. Διάχυση μεταξύ αερίου-υγρής φάσης.
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Σχήμα 3. Μεταφορά μάζας σε μια ενδιάμεση θέση συσκευής όπου διεξάγεται 
διεργασία μεταφοράς.

Ο  ρυθμός  μεταφοράς  μάζας  δια  μέσου  της  διαχωριστικής  επιφάνειας  σε  μια 

διαδικασία μεταφοράς, όπως π.χ. η ανωτέρω απορρόφηση, εκφράζεται και με τον ακόλουθο 

τρόπο.

Θεωρούμε έναν τοπικό ολικό συντελεστή μεταφοράς μάζας οπότε έχομε:

)( ∗−= AAGyA yyKN                     (2)

Σχήμα  4.  Μεταφορά μάζας με χρήση ολικού συντελεστή μεταφοράς,
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Χρησιμοποιώντας  το  σχήμα  4  γράφουμε  μια  πιο  ευνοϊκή  έκφραση  για  τον  όρο 

( )AG Ay y∗−  :

)()(
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Το μέγεθος m′ είναι η κλίση του τμήματος CM. Από τις εξισώσεις (3) και (1) προκύπτει:
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Η εξίσωση (2) μας δίνει το ρυθμό μεταφοράς μάζας (της αμμωνίας στο παράδειγμά 

μας) συναρτήσει του ολικού συντελεστή μεταφοράς μάζας του αερίου (δηλ. του μείγματος 

αμμωνίας/αέρα).

Μπορούμε να εκφράσουμε το ρυθμό μεταφοράς χρησιμοποιώντας ολικό συντελεστή 

μεταφοράς μάζας υγρού (διάλυμα αμμωνίας-νερού):

)( *
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(6)

xyx kkmK
111 +
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=              (7) 

Οταν έχομε υψηλούς ρυθμούς μεταφοράς μάζας ή δεν διαχέεται μόνο μία συνιστώσα 

χρησιμοποιούμε τους συντελεστές μεταφοράς μάζας τύπου F.

Ο ρυθμός μεταφοράς μάζας  συστατικού Α γράφεται:

/ /ln ln
/ /
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Σ Σ − Σ Σ − (8)

όπου: FG, FL είναι οι συντελεστές μεταφοράς μάζας αέριας και υγρής φάσης για τη συνιστώσα 

Α αντίστοιχα.

...+++=Σ CBA NNNN (9)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ [5, 6]

Καμπύλη πίεσης ατμών

Για κάθε υγρό υπάρχει η πίεση ατμών δηλ. μια οριακή πίεση ισορροπίας η οποία 

εξαρτάται  από τη θερμοκρασία.  Στο σχήμα 5,  που απεικονίζονται  οι  φάσεις  μιας ουσίας, 

φαίνεται και η καμπύλη πίεσης ατμών-θερμοκρασίας.

Σχήμα 5. Καμπύλη πίεσης ατμών – θερμοκρασίας αμιγούς υγρού.

Η καμπύλη πίεσης ατμών έχει δύο άκρα. το σημείο Τ και το σημείο C.

Στη θέση Α έχομε υγρή φάση, στην Ε αέριο και επί της TBDC μπορεί να συνυπάρχουν και οι 

δύο φάσεις. Επί της καμπύλης πίεσης ατμών έχομε συνθήκες κορεσμού. Το σημείο Τ από το 

οποίο αρχίζουν οι καμπύλες  ST,  TL είναι το τριπλό σημείο. Οι καμπύλες  ST,  TL είναι οι 

καμπύλες που χωρίζουν την περιοχή στερεάς κατάστασης και το σημείο Τ είναι το σημείο 

όπου συνυπάρχουν και οι τρείς φάσεις (στερεά, υγρή, αέριος). Στο σημείο C (κρίσιμο σημείο) 

δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ υγρού και αερίου. 

Η  ισόθλιπτη  διαδικασία  ADE ή  η  ισοθερμοκρασιακή  ABF (σχ.  5)  συνεπάγεται  αλλαγή 

φάσης.  Αισθητή είναι η θερμότητα που προστίθεται ή αφαιρείται με αλλαγή θερμοκρασιών.
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Όταν δεν  υπάρχουν  οι  απαιτούμενες  μετρημένες  τιμές  για  την  καμπύλη  πίεσης  ατμών-

θερμοκρασίας, προσεγγίζουμε την καμπύλη με την εξίσωση Clausius-Clapeyron:

( )G L

dp
dT

λ
υ υ

′
=

Τ − (10)

υG, υL είναι οι γραμμομοριακοί όγκοι του κεκορεσμένου ατμού και του κεκορεσμένου υγρού.

 λ ′   είναι η γραμμομοριακή λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης.

Παραλείποντας τον όγκο υL συγκριτικά με τον υG και χρησιμοποιώντας το νόμο τού 

τελείου αερίου έχομε:

2ln
RT
dT

p
dppd λ ′

== (11)

Επειδή η γραμμομοριακή θερμότητα  μπορεί  να θεωρηθεί  σταθερή σε μικρό εύρος 

θερμοκρασιών, ολοκληρώνοντας την εξίσωση (11) προκύπτει:

const
RT

p +
′

−= 2ln λ
(12)

H καμπύλη  πίεσης  ατμών-θερμοκρασίας  ενός  υγρού  μπορεί  να  σχεδιαστεί 

χρησιμοποιώντας μια ουσία αναφοράς (σχήμα 6) της οποίας γνωρίζομε την εν λόγω καμπύλη.

Η εξίσωση (11) για την ουσία αναφοράς γράφεται:

2ln
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r
λ ′

= (13)

Διαιρώντας τις εξισώσεις (11) και (13) προκύπτει:
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Παρατηρώντας  την  εξίσωση  (15)  βλέπουμε  ότι  η  ποσότητα  logp μεταβάλλεται 

γραμμικά με την logpr.
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Σχήμα 6. Καμπύλη πίεσης ατμών βενζολίου με τη μέθοδο της ουσίας   αναφοράς.

Ενθαλπία 

           Το  σχήμα  7  δείχνει  ένα  τυπικό  διάγραμμα  ενθαλπίας-θερμοκρασίας  αμιγούς 

συνιστώσας. Στο  διάγραμμα  υπάρχουν  καμπύλες  σταθερής  πίεσης,  κεκορεσμένου  υγρού 

και  κεκορεσμένου  ατμού.  Η κάθετη  απόσταση  BC ή  ED μεταξύ των καμπυλών δίνει  τη 

λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης στη θερμοκρασία t2 ή t4.

H ενθαλπία στην υπέρθερμη κατάσταση Α με βάση την ενθαλπία του κεκορεσμένου 

υγρού (κατάσταση D) είναι η διαφορά Η1-Η4.

Η διαφορά Η1-Η4 περιλαμβάνει: α) την αισθητή θερμότητα του ατμού (Η1-Η2) από τη 

θερμοκρασία  κορεσμού  t2 μέχρι  την  υπέρθερμη  κατάσταση  Α  στην  ίδια  πίεση.  β)  Τη 

λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης (Η2-Η3) στη θερμοκρασία t2. γ) Την αισθητή θερμότητα 

του υγρού (Η3-Η4) από την τελική κατάσταση D μέχρι το σημείο βρασμού στην επικρατούσα 

πίεση δηλαδή τη θερμοκρασία t2. 

Η  κλίση  των  καμπυλών  ενθαλπίας-θερμοκρασίας  για   σταθερή  πίεση  είναι  η 

θερμοχωρητικότητα.
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Σχήμα 7. Διάγραμμα ενθαλπίας-θερμοκρασίας για αμιγή συνιστώσα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ [7, 8, 9].

Οι  διάφορες  συσκευές  που  χρησιμοποιούνται  κατά  τις  διεργασίες  υγρών-αερίων 

ρευμάτων έχουν κύριο  σκοπό να εξασφαλίσουν επαρκή επιφάνεια  συναλλαγής μάζας  και 

θερμότητας  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  το  καλύτερο  επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Μπορούμε  να 

χωρίσουμε τις συσκευές αυτές σε δύο μεγάλες κατηγορίες. η πρώτη περιλαμβάνει συσκευές 

με  κύριο  στόχο  τον  καλύτερο  διασκορπισμό  του  αερίου  ρεύματος,  ενώ  στη  δεύτερη  η 
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βαρύτητα δίνεται στο διασκορπισμό του υγρού ρεύματος. Οι πλέον σημαντικές συσκευές της 

πρώτης κατηγορίες είναι  οι  πύργοι με δίσκους  και  της δεύτερης  οι πύργοι με πληρωτικά 

υλικά. Τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό των πύργων είναι η διάμετρος, το 

ύψος και η πτώση πίεσης στην εγκατάσταση.

Βασικά  στοιχεία  για  τους  περαιτέρω  υπολογισμούς  είναι  ο  τρόπος  διάταξης  των 

διαφόρων  εσωτερικών  εξαρτημάτων,  η  ολική  πίεση,  το  σύστημα  της  τροφοδότησης,  τα 

δεδομένα θερμοδυναμικής ισορροπίας, οι φυσικές ιδιότητες και οι ιδιότητες μεταφοράς των 

ρευμάτων.

Πύργοι με δίσκους

Οι πύργοι με δίσκους είναι κατακόρυφοι κύλινδροι οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό 

τους δίσκους με κατάλληλη στήριξη, στους οποίους το υγρό και το αέριο ρεύμα έρχονται σε 

επαφή.  Τα δύο ρεύματα,  που κινούνται  κατ’  αντιρροή,  συναντώνται  στους  δίσκους  όπου 

αναμιγνύονται και στη συνέχεια διαχωρίζονται. 

Κάθε δίσκος του πύργου είναι μια βαθμίδα. τα ρεύματα τα οποία εισέρχονται στη βαθμίδα δεν 

πρέπει  να ευρίσκονται  σε ισορροπία για να μπορεί  να συμβαίνει  συναλλαγή μάζας,  διότι 

ακριβώς η απόκλιση από τις  συνθήκες  ισορροπίας παρέχει  την «κινούσα δύναμη» για τη 

μεταφορά. Εάν η ανάμειξη σε μια βαθμίδα είναι αποτελεσματική έτσι ώστε τα απερχόμενα 

ρεύματα  να  ευρίσκονται  σε  ισορροπία  (οριακή  διαλυτότητα),  η  βαθμίδα  ονομάζεται 

θεωρητική (ιδανική βαθμίδα). Συνήθως ο αριθμός των δίσκων είναι μεγαλύτερος από τον 

αριθμό  θεωρητικών  βαθμίδων.  Θα  υπήρχε  ισότητα  εάν  ο  βαθμός  απόδοσης  του 

χρησιμοποιουμένου δίσκου ήταν 100%, κάτι που δεν συμβαίνει, διότι υπάρχει μικρός χρόνος 

επαφής  και  ανεπαρκής  επιφάνεια  συναλλαγής  μάζας.  Είναι  ευνόητο  ότι  ο  καλός  βαθμός 

απόδοσης των δίσκων είναι απαραίτητος. Η διάταξη των δίσκων πρέπει να επιτρέπει τη ροή 

των αναγκαίων ποσοτήτων αερίου και  υγρού ρεύματος,  χωρίς  μεγάλη πτώση πίεσης,  που 

δυσχεραίνει τη λειτουργία του πύργου, κυρίως, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός δίσκων.

Τα υλικά κατασκευής των πύργων ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες διάβρωσης. 

Αυτά  μπορεί  να  είναι  γυαλί,  μέταλλο,  πλαστικό,  ξύλο  κ.λ.π.  Το  κυλινδρικό  σχήμα  του 

περιβλήματος των μεταλλικών πύργων οφείλεται σε οικονομικούς λόγους.
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Σχήμα 8. Πύργος με διάτρητους δίσκους

Οι δίσκοι κατασκευάζονται από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο κ.λ.π. 

ανάλογα με τη φύση των ρευμάτων.  Γνωστοί  τύποι  δίσκων είναι:  οι  διάτρητοι  δίσκοι,  οι 

δίσκοι με κάψες και οι δίσκοι με βαλβίδες.

10



                                                                                                                                                                           

Σχήμα 9. Τύποι δίσκων: Α με κάψες, Β με διάτρητοι, Γ με βαλβίδα.

Διάμετρος πύργου

Για τη λειτουργία πύργου με δίσκους μεγάλη σημασία έχει η έννοια της πλημμύρισης. 

Λόγω μεγάλων ταχυτήτων του αερίου και του υγρού ρεύματος, οι αγωγοί καθόδου του υγρού 

υπερχειλίζουν και δεν είναι δυνατή η προς τα κάτω ροή του υγρού ρεύματος. Με τέτοιες 

συνθήκες έχομε απότομη αύξηση της πτώσης πίεσης και επομένως αδύνατη λειτουργία του 

πύργου. Δείκτης της πλημμύρισης είναι η πτώση πίεσης ανά δίσκο. Σημαντικό ρόλο σ’αυτό 

το θέμα έχει και η απόσταση των δίσκων μεταξύ τους. Για την εύρυθμη λειτουργία πύργων 

με δίσκους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 συνθήκες και διαστάσεις που αφορούν αυτούς 

τους πύργους.

Η  διάμετρος  των  πύργων  με  δίσκους  υπολογίζεται  με  βάση  μια  επιτρεπόμενη 

ταχύτητα αερίου ρεύματος η οποία λαμβάνεται σαν ποσοστό της ταχύτητας πλημμύρισης VF. 

Η ταχύτητα VF είναι ο λόγος της παροχής Q του αερίου προς την καθαρή διατομή ροής An
. 

συνδέεται με τις πυκνότητες των δύο ρευστών ως εξής:
2/1
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Πίνακας 1

Συνθήκες και διαστάσεις πύργων με δίσκους

Διάμετρος πύργου D Απόσταση δίσκων  
m ft m in
1 4 0.15 6

1-3 4-10 0.50 20
3-4 10-12 0.75 30
4-8 12-24 0.90 36

Μήκος υπερχειλιστή για ευθείς, ορθογώνιους υπερχειλιστές, δίσκοι απλής 

εγκάρσιας διάβασης, 0.6D μέχρι 0.8D · τυπικό μήκος: 0.7D
Μήκος υπερχειλιστή W Απόσταση από κέντρο 

πύργου

Επιφάνεια πύργου που 

χρησιμοποιείται από ένα 

αγωγό καθόδου, %
0.55D

0.60D

0.65D

0.70D

0.75D

0.80D

0.4181D

0.3993D

0.2516D

0.3562D

0.3296D

0.1991D

3.877

5.257

6.899

8.808

11.255

14.145

H καθαρή διατομή Αn είναι η διατομή του πύργου Αt εάν αφαιρέσουμε την επιφάνεια των 

αγωγών καθόδου του υγρού (σχ. 8, 10, 11). Η ποσότητα  CF είναι μια εμπειρική σταθερά η 

τιμή της οποίας εξαρτάται από το σχεδιασμό του δίσκου. Μια μέση τιμή για την ταχύτητα του 

αερίου ρεύματος είναι: 0.75 VF.

Σχήμα 10. (α) Πύργος με δίσκους απλής εγκάρσιας διάβασης. (β) Πύργος με δίσκους 
πολλαπλής διάβασης.
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Σχήμα 11. Διάτρητος δίσκος εγκάρσιας διάβασης.

Πύργοι με πληρωτικά υλικά

Οι πύργοι με πληρωτικά υλικά ενδείκνυνται  για μικρές εγκαταστάσεις  (δηλ.  έχομε 

μικρές  διαμέτρους  πύργων)  και  για  διεργασίες  με  μικρή  πτώση  πίεσης.  Η  διάταξη 

παρουσιάζεται στο σχήμα 12 και συνίσταται από μια κυλινδρική στήλη ή πύργο ο οποίος 

φέρει  στον  πυθμένα  την  εισαγωγή  του  αερίου  ρεύματος  και  το  χώρο  κατανομής.. Στην 

κορυφή υπάρχει η εισαγωγή του υγρού και κατανεμητής υγρού. Το υγρό εξέρχεται από τον 

πυθμένα και το αέριο από την κορυφή. Εντός του κυλίνδρου σε ειδικό στήριγμα φέρεται μια 

μάζα  στερεών  αδρανών  τεμαχιδίων  τα  οποία  καλούνται  γέμισμα  ή  πληρωτικό  υλικό. 

Συνηθισμένα  είδη  πληρωτικών  υλικών  είναι  δακτύλιοι  διαφόρων σχημάτων που πληρούν 

ακανόνιστα το εσωτερικό του πύργου. Οι δακτύλιοι, τα σάγματα ή  υλικά άλλων σχημάτων 

κατασκευάζονται από μέταλλο, πορσελάνη ή πλαστική ύλη. Βασική επιδίωξη των διαφόρων 

πληρωτικών υλικών είναι η μεγάλη ειδική επιφάνεια α. Τα υλικά αυτά πρέπει να αντέχουν 

στη διάβρωση και στις πιέσεις του πύργου. Προτιμώνται υλικά στα οποία υπάρχει μεγάλη 

αναλογία  κενών  ούτως  ώστε  να  διέρχεται  σημαντική  ποσότητα  υγρού  χωρίς  να  έχομε 

συνθήκες πλημμύρισης ή συνθήκες μεγάλης πτώσης πίεσης αερίου ρεύματος.
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Στο σχήμα  13 έχομε τύπους πληρωτικών υλικών για ακανόνιστη διάταξη, ενώ στο 14 για 

κανονική.

Το εξωτερικό περίβλημα του πύργου μπορεί να κατασκευαστεί από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, 

πλαστικό  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  διάβρωσης.  Στη  βάση  του  πύργου  είναι  αναγκαία  η 

ύπαρξη  ελευθέρου  τμήματος  για  επιβεβαίωση  της  καλής  κατανομής  του  αερίου  στο 

πληρωτικό υλικό.  Το πληρωτικό υλικό  πρέπει  να  στηρίζεται.   Στο σχ.  15 παρουσιάζεται 

σύστημα στήριξης.

Επειδή  η  καλή  κατανομή  του  υγρού  είναι  επιβεβλημένη  για  την  αποτελεσματική 

μεταφορά μάζας, στο σχήμα 16 παρουσιάζεται  μέθοδος κατανομής του υγρού ρεύματος.

Η  συγκράτηση  του  πληρωτικού  υλικού  είναι  αναγκαία  σε  μεγάλες  ταχύτητες 

ρευμάτων. αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ράβδων από βαρύ υλικό.

Σε μεγάλες ταχύτητες αερίου ρεύματος, το αέριο που εξέρχεται, μπορεί να παρασύρει 

σταγόνες υγρού με μορφή ομίχλης.  Είναι  ευνόητο ότι  αυτό αυξάνει  την παράσυρση στον 

πύργο και επιβάλλεται  η λήψη αναγκαίων μέτρων προς αποφυγήν αυτού του φαινομένου.
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Σχήμα 12. Πύργος με πληρωτικό υλικό.
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Σχήμα 13. Ακανόνιστη διάταξη πληρωτικών υλικών: α) Δακτύλιοι Raschig, β)
δακτύλιοι Lessing, δ) και ε) σάγματα Berl και Ιntalox, η) δακτύλιοι Pal.

Σχήμα 14. Τύποι πληρωτικών υλικών για κανονική διάταξη. α) Δακτύλιοι Raschig, β) 
δακτύλιοι με διπλό spiral, δ) ξύλινο πλέγμα.
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Σχήμα 15. Στήριξη πληρωτικού υλικού.

Σχήμα 16. Διανομή υγρού ρεύματος σε πύργο με πληρωτικό υλικό.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ [7, 8, 9].

Η  απορρόφηση  αερίων  είναι  η  διεργασία  κατά  την  οποία  μια  ή  περισσότερες 

συνιστώσες ενός αερίου μείγματος διαλύονται δι’ επαφής σ’ ένα υγρό. 

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των προϊόντων σε πολλές βιομηχανίες. 

Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η έκπλυση μείγματος αέρα-αμμωνίας με  νερό. 

Η διαλυόμενη  συνιστώσα (δηλ.  η  αμμωνία)  αποκτάται  στη  συνέχεια  από το  διάλυμα  με 

απόσταξη  και  το  απορροφητικό  μέσο  (στο  παράδειγμα,  νερό)  είτε  απορρίπτεται  είτε 
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επαναχρησιμοποιείται. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαλυόμενη συνιστώσα απομακρύνεται από 

το απορροφητικό υγρό όταν αυτό έλθει σε επαφή με αδρανές αέριο. Η εργασία αυτή αποτελεί 

το αντίθετο της απορρόφησης και καλείται εκρόφηση. Οι ατμοί βενζίνης και τολουενίου που 

περιέχονται στο αέριο των φούρνων παραγωγής κωκ αφαιρούνται απ’ αυτό με διαδικασία 

απορρόφησης. Σαν απορροφητικό υλικό χρησιμοποιείται κάποιο ορυκτέλαιο. Προκειμένου το 

ορυκτέλαιο  να  χρησιμοποιηθεί  πάλι  υφίσταται  εκρόφηση  δηλαδή  οι  ατμοί  βενζίνης  και 

τολουενίου αφαιρούνται με διαβίβαση ατμού.

Διαλυτότητα αερίων 

Η συγκέντρωση διαλυομένου αερίου σε υγρό για δεδομένη πίεση και θερμοκρασία 

είναι  η  διαλυτότητα  του  αερίου.  Διαφορετικά  αέρια  έχουν  διαφορετικές  καμπύλες 

διαλυτότητας,  που  σε  πρώτη  εκτίμηση  προσδιορίζονται  πειραματικά.  Στο  σχήμα  17  η 

καμπύλη  Β  αναφέρεται  σε  αδιάλυτο  αέριο  και  η  C σε  ευδιάλυτο.  Η  διαλυτότητα 

οποιουδήποτε αερίου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Συνήθως μειώνεται με την αύξηση 

της θερμοκρασίας (καμπύλες για την ΝΗ3 στους 10οC και τους 30οC). Η διαλυτότητα πολλών 

αερίων μικρού μοριακού βάρους όπως Η2, Ο2, Ν2 κ.λ.π. σε νερό, αυξάνει με την αύξηση της 

θερμοκρασίας.  Εάν  μείγμα  αερίων  έρθει  σε  επαφή με  υγρό  και  οι  συνιστώσες  του είναι 

πρακτικά αδιάλυτες σ’ αυτό εκτός μιας, οι συγκεντρώσεις τους στο υγρό θα είναι πολύ μικρές 

και δεν θα επηρεάζουν τη διαλυτότητα της ευδιάλυτης συνιστώσας. Εάν όμως περισσότερες 

της  μιας  συνιστώσας   είναι  ευδιάλυτες  στο  υγρό  θα  πρέπει  να  σχηματίζονται  τέλεια 

διαλύματα για να μην υπάρχει αλληλεπίδραση στις διαλυτότητες.

Σχήμα 17. Διαλυτότητες αερίων σε νερό.
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Σύμφωνα με το νόμο του Raοult όταν αέριο μείγμα ευρίσκεται σε ισορροπία με ένα 

ιδανικό υγρό διάλυμα, η μερική πίεση ( )p ∗  του εν διαλύσει αερίου Α ισούται με το γινόμενο 

της πίεσης ατμών αυτού στην ίδια θερμοκρασία (p) και της γραμμομοριακής σύστασης του εν 

διαλύσει αερίου στο διάλυμα (x). Ο νόμος του Raοult με μορφή εξίσωσης είναι:
pxp =∗ (17)

Υπολογίζοντας τη μερική πίεση της αμμωνίας σε ισορροπία με υδατικά διαλύματα για 

θερμοκρασία 10oC, με τη βοήθεια της σχέσης (17) προκύπτει η καμπύλη  D, που διαφέρει 

αισθητά από την πειραματική.

Μια καλύτερη εκτίμηση είναι η ευθεία Ε της οποίας η εξίσωση είναι:
mxy =∗                                                                                                                      (18)

 

όπου m είναι μια σταθερά και προσδιορίζεται πειραματικά. Η εξίσωση (18) εκφράζει το νόμο 

του Henry και εφαρμόζεται σε μια μέση περιοχή τιμών συγκέντρωσης. Το μέγεθος y*
  είναι ο 

λόγος  tpp /∗  όπου  ∗p  είναι η μερική πίεση του εν διαλύσει αερίου και  pt είναι η ολική 

πίεση.

Λειτουργία πύργου απορρόφησης ή εκρόφησης 

Στο σχήμα 18 παρουσιάζεται πύργος αντιρροής με σκοπό την περιγραφή των μεγεθών 

που  είναι  απαραίτητα  στη  μελέτη  των  φαινομένων  απορρόφησης-εκρόφησης.  Η  παροχή 

αερίου σε κάθε θέση του πύργου συμβολίζεται με G [moles/(εγκ. διατομή πύργου)(χρόνος)], 

y είναι η γραμμομοριακή σύσταση της διαχεόμενης συνιστώσας, p  η μερική πίεση αυτής και 

GS [moles/(επιφάνεια)(χρόνος)]  η  παροχή  της  αδιάλυτης  συνιστώσας.  Τα  μεγέθη  αυτά 

συνδέονται με τις σχέσεις:

pp
p

y
yY

t −
=

−
=

1     (19)

Y
GyGGS +

=−=
1

)1(
(20)

Η παροχή υγρού συμβολίζεται με L [moles/(επιφάνεια)(χρόνος)]. 

η γραμμομοριακή σύσταση του διαλυόμενου αερίου είναι x και η ποσότητα του μη πτητικού 

διαλύτη είναι LS [moles/(επιφάνεια)(χρόνος)]. Ισχύει:

x
xX

−
=

1
(21)
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X
LxLLS +

=−=
1

)1( (22)

Από την αρχή διατήρησης μάζας για την επιφάνεια Ι (σχ. 18) προκύπτει:  

GS(Y1-Y) = LS(X1-X) (23)

Η εξίσωση (23) δείχνει τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων υγρού και αερίου σε 

οποιοδήποτε επίπεδο του πύργου. Η σχέση (23) είναι  ευθεία κλίσης LS/GS και αποτελεί την 

καμπύλη λειτουργίας του πύργου.

Σχήμα  18. Μεγέθη σε απορροφητή ή εκροφητή.

Η καμπύλη λειτουργίας του πύργου είναι ευθεία όταν σχεδιάζεται με μεταβλητές τις 

ανηγμένες  συστάσεις  Χ,  Υ.  Για σχεδίαση με παραμέτρους   γραμμομοριακές  συστάσεις  ή 

μερικές πιέσεις έχομε:
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Στη  διαδικασία  προσομοίωσης  απορροφητών  για  τον  καθορισμό  των  διαστάσεων, 

ορίζεται εκ των προτέρων η παροχή του αερίου (G), οι συγκεντρώσεις αυτού στα δυο άκρα 

του πύργου   (y1,  y2) και η σύσταση του εισερχόμενου υγρού (x2).  H παροχή του υγρού (L) 

και  η  σύσταση  του  εξερχόμενου  υγρού  (x1)  υπολογίζονται  με  βάση  την  οικονομική  και 

πρακτική λειτουργία της εγκατάστασης.

Σχήμα 19. Απεικόνιση  των σχέσεων (23)  και  (24).  Η εξίσωση (23)  φαίνεται  στα 
σχήματα 19(α) και 19(β). Η σχέση (24) απεικονίζεται  στο σχήμα 19(γ).

Η γραμμή λειτουργίας πρέπει να περνά από το σημείο D(X2, Y2) και να τελειώνει στο 

Υ1.  Χρησιμοποιώντας  μια  ποσότητα  υγρού η συγκέντρωση  της  διαλελυμένης  ουσίας  στο 

υγρό  κατά  την  έξοδο  θα  είναι  Χ1.  Εάν  χρησιμοποιηθεί  μικρότερη  ποσότητα  υγρού  η 

συγκέντρωση Χ1 θα είναι μεγαλύτερη (σχ. 20(α), σημείο F) και η απορρόφηση περισσότερο 
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δύσκολη. Ο χρόνος επαφής μεταξύ αερίου και υγρού πρέπει τότε να είναι μεγαλύτερος δηλ. 

θα πρέπει να κατασκευαστεί απορροφητής μεγαλύτερου ύψους. Η ελάχιστη αναλογία υγρού 

αερίου  
min










S

S

G
L

  συνεπάγεται  άπειρο  ύψος  πύργου  απορρόφησης  ή  άπειρο  αριθμό 

θεωρητικών βαθμίδων.

Σχήμα 20. Ελάχιστη αναλογία υγρού-αερίου για την απορρόφηση.

Στην εκρόφηση υπάρχει  η μέγιστη αναλογία υγρού-αερίου  
max










S

S

G
L

 και αντιστοιχεί  στην 

κλίση  της  εφαπτομένης  που  φέρεται  από  το  γνωστό  σημείο  (Χ1,  Υ1)  προς  την  καμπύλη 

ισορροπίας ή της ευθείας που συνδέει το σημείο (Χ1, Υ1) με το σημείο τομής της καμπύλης 

ισορροπίας (οριακής διαλυτότητας) με την Χ=Χ2 (σχ. 19β).

Απορρόφηση σε πύργους με δίσκους

Κατά  την  απορρόφηση  σε  πύργους  με  δίσκους  τα  υπό  διεργασία  ευρισκόμενα 

ρεύματα διέρχονται διαδοχικά από κάθε βαθμίδα όπου φέρονται σε επαφή, αναμιγνύονται και 

στη συνέχεια διαχωρίζονται. Εάν έχομε αποτελεσματική ανάμειξη, έτσι ώστε τα απερχόμενα 

ρεύματα να ευρίσκονται σε ισορροπία, η βαθμίδα αποτελεί μια ιδανική (θεωρητική) βαθμίδα. 
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Ο υπολογισμός των απαιτούμενων θεωρητικών βαθμίδων δύναται να γίνει  γραφικά με τη 

μέθοδο McCabe-Thiele σε διαγράμματα ανηγμένων συστάσεων ( Χ, Υ).

Κατασκευάζεται η γραμμή λειτουργίας με εκλογή μιας κλίσης LS/GS δηλ. με εκλογή 

μιας ευνοϊκής αναλογίας υγρού-αερίου. Η γραμμή αυτή ευρίσκεται πάνω από την καμπύλη 

ισορροπίας.  Στη  συνέχεια  κατασκευάζονται  οι  θεωρητικές  βαθμίδες  με  αρχή  το  σημείο 

(Χ0,Υ1). Στη θεωρητική βαθμίδα 1 για παράδειγμα η σύσταση του υγρού μεταβάλλεται από 

Χ0 σε Χ1 και του αερίου από Υ2 σε Υ1.

Σχήμα 21. Απορροφητής με δίσκους.

Οι θεωρητικές βαθμίδες της εκρόφησης κατασκευάζονται κατ’ ανάλογο τρόπο. εδώ η γραμμή 

λειτουργίας ευρίσκεται κάτω από την καμπύλη ισορροπίας.

Όταν αραιά μείγματα αερίων έρχονται σε επαφή με υγρά και σχηματίζονται αραιά 

διαλύματα, οι συνθήκες ισορροπίας των ρευμάτων περιγράφονται πολύ καλά από τον νόμο 

Henry. αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη ισορροπίας (οριακής διαλυτότητας) είναι ευθεία. 
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Εάν  η  απορροφούμενη  ποσότητα  αερίου  είναι  μικρή,  η  καμπύλη  λειτουργίας  του 

απορροφητή  σχεδιασμένη  σε  σύστημα  συντεταγμένων  (x,y)  δηλ.  γραμμομοριακών 

συστάσεων, είναι ευθεία.

Με αυτές τις συνθήκες δηλ. όταν η καμπύλη λειτουργίας και η καμπύλη ισορροπίας 

είναι ευθείες, ο αριθμός θεωρητικών βαθμίδων Np υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις 

Kremser χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης γραφικών μεθόδων:

Απορρόφηση 
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Εκρόφηση
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όπου A=L/mG και  S=mG/L. Το μέγεθος Α είναι ο παράγοντας απορρόφησης δηλ. ο λόγος 

της κλίσης της γραμμής λειτουργίας προς την κλίση της καμπύλης ισορροπίας m(ye = mx : ye 

είναι  η σύσταση  αερίου  ευρισκόμενου σε ισορροπία με υγρό  xe).  Το μέγεθος  S είναι  ο 

παράγοντας εκρόφησης.

Η  επίλυση  των  ανωτέρω  εξισώσεων  (25),  (26)  διευκολύνεται  με  το  διάγραμμα 

Kresmer (σχ.  22)  το οποίο δίνει  τον αριθμό θεωρητικών βαθμίδων  Np με παράμετρο τον 

παράγοντα  απορρόφησης  ή  εκτρόφησης.  Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  οι  πύργοι  με  δίσκους 

χρησιμοποιούνται  κυρίως  σε  μεγάλες  εγκαταστάσεις  απορρόφησης,  ενώ  σε  μικρότερες 

χρησιμοποιούνται πύργοι με πληρωτικά υλικά.
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Σχήμα 22. Αριθμός θεωρητικών βαθμίδων σε διεργασία απορρόφησης ή εκρόφησης 
στην οποία η καμπύλη ισορροπίας και λειτουργίας είναι ευθείες.

Πραγματικές βαθμίδες και απόδοση δίσκου

Mπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση δίσκων σε ένα απορροφητή ή εκροφητή 

από το ένα άκρο του πύργου μέχρι το άλλο συναρτήσει των συγκεντρώσεων   των  ρευμάτων 
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και  των  θερμοκρασιών  των.  Συνήθως  ευρίσκομε  το  βαθμό  απόδοσης  Murphree σε  τρεις 

θέσεις. (
1

1

+∗

+

−
−

=
nn

nn
MG yy

yy
E , σχ. 23).  Σε διάγραμμα (x,  y) δηλ. διάγραμμα γραμμομοριακών 

συστάσεων χαράσσονται η καμπύλη ισορροπίας (οριακής διαλυτότητας) των εργαζόμενων 

ρευμάτων  και  η  καμπύλη  λειτουργίας  του  απορροφητή  ή  εκτροφητή.  Έστω  ότι  έχομε 

υπολογίσει το βαθμό απόδοσης Murphree για το δίσκο του πυθμένα σ’ έναν απορροφητή. Ο 

βαθμός αυτός είναι ίσος προς το λόγο των τμημάτων AB/AC που φαίνονται στο σχήμα  24 

δηλ. [EMGE]δίσκος πυθμένα = AB/AC.  To ευθύγραμμο τμήμα AC είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ 

των  καμπυλών  ισορροπίας  και  λειτουργίας.  Το  σημείο  Β  χωρίζει  το  τμήμα  AC σε  δύο 

ευθύγραμμα τμήματα λόγου που είναι ίσος με το βαθμό απόδοσης Murphree του δίσκου του 

πυθμένα. Εφ’ όσον ο βαθμός αυτός υπολογιστεί σε τρεις τουλάχιστον θέσεις του πύργου, 

μπορούμε να σχεδιάσουμε τη διακεκομμένη καμπύλη του σχήματος 24. Χρησιμοποιώντας 

αυτήν την καμπύλη αντί της καμπύλης ισορροπίας ολοκληρώνουμε γραφικά την εύρεση των 

πραγματικών βαθμίδων του απορροφητή όπως φαίνεται στο σχήμα 24 αρχίζοντας από τον 

πυθμένα του πύργου.

Σχήμα 23. Απόδοση δίσκου.
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Σχήμα 24.  Πραγματικές βαθμίδες σε απορροφητή.

Απορρόφηση σε πύργους με πληρωτικά υλικά

Στους  πύργους  με  πληρωτικά  υλικά  η  απορρόφηση  ή  η  εκτρόφηση  γίνεται  με 

διαφορική μεταφορά μάζας και όχι σε συγκεκριμένες βαθμίδες.  

Θεωρούμε πύργο με πληρωτικό υλικό μοναδιαίας διατομής (σχήμα 25). Επειδή δεν 

είναι εύκολο να μετρηθεί η επιφάνεια συναλλαγής μάζας ενός πύργου με πληρωτικό υλικό, 

αυτή  αντικαθίσταται  με  το  γινόμενο  του  όγκου  του  τμήματος  του  γεμίσματος  επί  την 

επιφάνεια συναλλαγής ανά μονάδα όγκου. 

 Εάν  η  επιφάνεια  διατομής  του  πύργου  είναι  ίση  με  τη  μονάδα,  ο  όγκος  του 

γεμίσματος του τμήματος ύψους dZ μέτρων είναι 1 x dZ και η επιφάνεια συναλλαγής μάζας 

είναι:

dS = α.dZ              (27) 

όπου α είναι η επιφάνεια συναλλαγής ανά μονάδα όγκου γεμίσματος σε [m2/m3
 γεμίσματος]. 
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Η ποσότητα της συνιστώσας Α του αερίου ρεύματος που περνά το διαφορικό τμήμα 

του  πύργου  που  εξετάζομε  είναι:  Gy [moles/(  επιφάνεια)  (χρόνος)].  Από  τη  θεωρία 

μεταφοράς μάζας προκύπτει ότι ο ρυθμός μεταφοράς μάζας της συνιστώσας Α είναι:

Σχήμα 25. Μεταφορά μάζας σε πύργο με πληρωτικό υλικό.

( ) ( )
( )

y
y

InF
adZ
Gyd

όήά
ώAmolesN i

GA −
−

===
1
1

ν ο ςχ ρςσ υ ν α λ λ α γν ε ι αε π ι φ
ν τ α ια π ο ρ ρ ο φπ ο υ

 (28) 

όπου FG είναι ο συντελεστής μεταφοράς μάζας.
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Το απαιτούμενο ύψος πύργου  απορρόφησης είναι: 

tGtGNHZ =                                                                                     (29)

Ορίζεται σαν ύψος μονάδας μεταφοράς αερίου η ποσότητα:

αG
tG F

GH =    (30)

 Ο   ΝtG  είναι  ένα  χαρακτηριστικό  μέγεθος  που  εκφράζει  τη  δυσκολία  απορρόφησης. 

Ονομάζεται   αριθμός μονάδων μεταφοράς αερίου ρεύματος  και υπολογίζεται από τη σχέση:

∫ −
−

+
−

=
1

2 1

2

1
1

ln
2
1y

y i
tG y

y
yy

dyN (31)

Η σχέση (31) ολοκληρώνεται  γραφικά εύκολα. άρα μπορούμε να υπολογίζουμε το 

ύψος του πύργου. 

Ο  υπολογισμός  του  αριθμού  μονάδων  μεταφοράς  σε  μικρές  συγκεντρώσεις 

απλοποιείται πάρα πολύ.  Εκφράζεται με τον ολικό αριθμό μονάδων μεταφοράς  tOGN  ο 

οποίος δίνεται από:

∫ ∗−
=

1

2

y

y
tOG yy

dyN (32)

Η σχέση ύψους γράφεται       tOG
OG

tOGtOG N
F
GNHZ

α
== . Η ποσότητα  tOGH  είναι το ολικό 

ύψος μονάδας μεταφοράς αερίου ρεύματος.

Εάν η καμπύλη ισορροπίας είναι ευθεία στην περιοχή μεταξύ των συγκεντρώσεων 

x1,x2 ισχύει:

( ) ( )
( ) ( )

( )
1 2 1 2

1 2

1 2
ln[ / ]

tOG
M

y y y yN
y y y y y y
y y y y

− −= =
− ∗ − − ∗ − ∗

− ∗ − ∗
(33)

(y-y*)M είναι ο μέσος λογαριθμικός των διαφορών συγκέντρωσης στα άκρα του πύργου.

Συνεπώς:

( ) ( ) MtG yyZpKyyG ∗−=− α21 (34)

Σε συστήματα ρευμάτων μικρών συγκεντρώσεων στα οποία η καμπύλη ισορροπίας 

(οριακή διαλυτότητα)  περιγράφεται  από το νόμο  Henry δηλ.  y*=mx, ο  αριθμός  μονάδων 

μεταφοράς υπολογίζεται από τις εξής αναλυτικές σχέσεις: Απορροφητής: tOGN ,  Eκροφητής:

tOLN

29



                                                                                                                                                                           

A
AAmxy

mxy

N tOG /11

111ln
22

21

−









+





 −

−
−

=
(35)

( )

A

AA
myx
myx

N tOL −









+−

−
−

=
1

1
/
/ln

11

12

 Α = L/mG. (36)

Η απεικόνιση των σχέσεων (35) και (36) γίνεται στο διάγραμμα του σχήματος    26.

Σχήμα 26. Αριθμός μονάδων μεταφοράς για απορροφητές ή εκροφητές (εξ.35, 36)

30



                                                                                                                                                                           

Ο ολικός αριθμός μονάδων μεταφοράς για το αέριο ρεύμα μπορεί να υπολογισθεί και 

με γραφικό τρόπο. Το σχήμα 27 δείχνει τον τρόπο υπολογισμού. 

Σχήμα 27. Γραφικός προσδιορισμός του ολικού αριθμού των μονάδων μεταφοράς 

αερίου ρεύματος σε διεργασία απορρόφησης.

Η γραμμή ΚΒ ευρίσκεται στο μέσον των κατακόρυφων αποστάσεων των γραμμών 

ισορροπίας  και  λειτουργίας.  Το  βήμα  CFD αντιστοιχεί  σε  μία  μονάδα  μεταφοράς  και 

κατασκευάζεται ως εξής: σχεδιάζεται η οριζόντια γραμμή CEF για την οποία CE=EF και από 

το F φέρεται κάθετος μέχρι το D. Η διαφορά yG-yΗ μπορεί να θεωρηθεί σαν η μέση κινούσα 

δύναμη για τη μεταβολή στη συγκέντρωση του αερίου yD-yF. Επειδή GE=EH, εάν η γραμμή 

λειτουργίας θεωρηθεί ευθεία έχομε: DF=2(GE)=GH. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για 

τις άλλες μονάδες μεταφοράς (JK=KL κ.λ.π.). Πρέπει να σημειωθεί ότι έχομε ξεκινήσει από 

σημείο  J και καλύπτομε με τρίγωνα όλη την περιοχή μεταξύ της καμπύλης ισορροπίας και 

λειτουργίας.
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Παράδειγμα υπολογισμών.

Ένα αέριο πρόκειται να ελευθερωθεί από ελαφρό λάδι που περιέχει χρησιμοποιώντας σαν 

απορροφητή κατάλληλο  διαλύτη.

Το διάλυμα  στη συνέχεια υφίσταται  εκρόφηση για την απομάκρυνση του ελαφρού λαδιού 

που απορρόφησε  διαβιβάζοντας ατμό. Οι συνθήκες είναι:

Απορροφητής.  Συνθήκες εισόδου αερίου: 0.250  m3/s, 26oC,  pt = 1.07x105 N/m2.  To αέριο 

περιέχει  2%  κατ’  όγκον  ατμούς  ελαφρού  λαδιού.  Το  ελαφρό  λάδι  υποτίθεται  ότι  είναι 

βενζόλιο.  Απαιτείται  απελευθέρωση  του  αερίου  από  τους  ατμούς  βενζολίου  κατά  95%.  

Ο  διαλύτης  (λάδι  καθαρισμού)  εισέρχεται  στους  26oC περιέχοντας  0.5%  βενζόλιο 

(γραμμομοριακή  σύσταση)  και  έχει  ένα  μέσο  μοριακό  βάρος  260.  Παροχή  λαδιού 

καθαρισμού: 1.5xLSmin. Τα διαλύματα λαδιού καθαρισμού-βενζολίου θεωρούνται ιδανικά. Η 

θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 26oC. 

Εκροφητής. Το διάλυμα από τον απορροφητή θερμαίνεται στους 122oC και θα εισέλθει στον 

εκροφητή  σε  πίεση 1  std atm.   Ο ατμός   για  την  εκρόφηση θα  είναι  σε  1  std atm και 

θερμοκρασία  122oC.  Το  διάλυμα  που  χάνει  το  περιεχόμενο  βενζόλιο,  γραμμομοριακής 

σύστασης 0.5% σε βενζόλιο, ψύχεται στους 26oC και επιστρέφει στον απορροφητή. Παροχή 

ατμού: 1.5xGSmin. H θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή στους 122oC.

Υπολογίστε την παροχή λαδιού καθαρισμού και ατμού που απαιτείται.

Λύση

Σχήμα 28.  Συνθήκες στον απορροφητή.

Συναλλασσόμενα ρεύματα:

Αέριο ρεύμα: αέριο Α/ατμοί ελαφρού λαδιού Β.

Υγρό ρεύμα: λάδι καθαρισμού Γ/Β. Β: βενζόλιο.
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Η γραμμομοριακή σύσταση του αερίου στην είσοδο του απορροφητή είναι: 

y1 = 0.02 kmol B/kmol (A+B)

Akmol
BkmolY 0204.0

02.01
02.0

1 =
−

=   

Αφαίρεση 95% του βενζολίου συνεπάγεται:

AkmolBkmolxY /00102.00204.005.02 ==

Γ=
−

= kmolBkmol
x

xX /00503.0
1 2

2
2

Στους 26οC η πίεση ατμών του βενζολίου είναι 13330 N/m2 .

Από το νόμο Raοult έχομε:
pxp =∗

ή

xp 13330=∗

ήx
x

y 51007.1
13330=∗

xy 125.0=∗

Επειδή Υ* = y* / (1-y*) και Χ = x / (1-x):

X
X

Y
Y

+
=

∗+
∗

1
125.0

1

Η ανωτέρω εξίσωση αποτελεί την καμπύλη ισορροπίας (οριακή καμπύλη διαλυτότητας).

Η ελάχιστη παροχή λαδιού αντιστοιχεί  στην εφαπτομένη ΓΒ της καμπύλης ισορροπίας. Η 

μέγιστη  ανηγμένη  σύσταση  του  υγρού  ρεύματος  (Χ1)  είναι:  X1=0.176  kmol  B/kmol  Γ 

(τετμημένη του σημείου Β).
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~
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−
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                          0.25 0.043 0.98 0.0105 /x x kmol A s=   ή
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min Γ=

−
−= −
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Σχήμα 29. Καμπύλες λειτουργίας και ισορροπίας του απορροφητή.

Δίνεται ότι η παροχή του λαδιού καθαρισμού είναι:

skmolxxLS /10787.15.1 3
min

−=

Η γραμμή λειτουργίας είναι η ΓΑ (σχ. 29) όπου:

( )
Γ=+

−
= kmolBkmolX

L
YYG

X
S

S /1190.02
21

1

Για τον εκροφητή οι συνθήκες των ρευμάτων είναι:

Σχήμα 30. Συνθήκες στον εκροφητή.
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Στους 122oC η πίεση ατμών του βενζολίου είναι: 319.9 kN/m2.

Η καμπύλη ισορροπίας για τον εκροφητή είναι:

319.9 3.16
1 101.33 1 1
Y X X
Y X X
∗ = =

+ ∗ + +

Σχήμα 31. Καμπύλες λειτουργίας και ισορροπίας του εκροφητή.

Η εφαπτόμενη στην καμπύλη λειτουργίας ΜΝ αντιστοιχεί στον μέγιστο λόγο LS/GS ή στην 

min
~
SG . Είναι Y2max = 0.45 kmol B/kmol ατμού (σχ. 31). Οπότε:

( )

( ) sύkmolxx
YY
XXLG S

S

/10526.4
045.0

00503.0119.010787.1

~

4
3

12

12
min

α τ µ ο−
−

=
−

−=

=
−

−=

Η παροχή ατμού δίνεται: ./1079.6~5.1 4
min sύkmolxήGx S α τ µ ο−

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [10, 11, 12, 13]

Η πλέον ουσιαστική χρήση της ψύξης είναι η αλλαγή στο τοπικό περιβάλλον έτσι που 

οι τροφές να διατηρούνται περισσότερο, οι άνθρωποι να αισθάνονται περισσότερη άνεση στο 

χώρο τους.
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Οι θεσμοί που εισήχθησαν για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών  για  την  υλοποίησή  τους.  Πρέπει  να  λειτουργήσουν  ασφαλώς  υπάρχοντα 

συστήματα ψύξης-κλιματισμού και να σχεδιαστούν νέα με προδιαγραφές σύμφωνες προς τα 

καθοριζόμενα στις διεθνείς συνθήκες. 

Η απλούστερη ψυκτική διάταξη (με μηχανική συμπίεση ατμού) περιλαμβάνει ατμοποιητή, 

συμπιεστή, συμπυκνωτή και διάταξη στραγγαλισμού.

Σχήμα 32 Απλή ψυκτική διάταξη

Το ψυκτικό μέσο ατμοποιείται στο στοιχείο ατμοποίησης απορροφώντας θερμότητα από το 

περιβάλλον και παράγοντας την ψυκτική ισχύ, συμπιέζεται στο συμπιεστή μέχρι την πίεση 

του  συμπυκνωτή  όπου  συμπυκνώνεται  απορρίπτοντας  θερμότητα  στο  περιβάλλον.  Στη 

συνέχεια  υφίσταται  στραγγαλισμό  και  οδηγείται  εκ  νέου  στον  ατμοποιητή   για  την 

επανάληψη του κύκλου.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται  οι  ψύκτες  απορρόφησης,  που δεν έχουν συμπιεστή, 

χρησιμοποιούν συνήθως  την αμμωνία  ως ψυκτικό  μέσο,  είναι  αθόρυβοι  και  συναντώνται 

κυρίως σε ξενοδοχεία και οχήματα camping.

Ένα ρευστό για να είναι αποδεκτό ως ψυκτικό μέσο πρέπει να πληροί τα παρακάτω 

κριτήρια:                                                                                                                 

i) χημική σταθερότητα και αδράνεια   

ii) να είναι μη τοξικό, μη εύφλεκτο, να μη ρυπαίνει το περιβάλλον   
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iii)  να  διαθέτει  ελκυστικές  θερμοφυσικές  ιδιότητες:  κατάλληλες  για  το  σύστημα 

θερμοκρασίες  βρασμού  και  κρίσιμου  σημείου,  μικρή  θερμοχωρητικότητα  ατμού,  μικρή 

συνεκτικότητα, υψηλή θερμική αγωγιμότητα

iv) να είναι ευδιάλυτο σε λιπαντικό λάδι, να έχει μικρό σημείο πήξης, να είναι συμβατό με 

κοινά υλικά, να είναι χαμηλού κόστους και να ανιχνεύεται εύκολα

Η ποσότητα του  ψυκτικού  μέσου  είναι  συνάρτηση κυρίως  της  ψυκτικής  ικανότητας  του 

ψύκτη, αλλά και του όγκου του συμπιεστή. 

Από το 1930, ως ψυκτικά μέσα, χρησιμοποιήθηκαν οι  CFCs (χλωροφθοράνθρακες), 

μια  οικογένεια  χημικών  ουσιών  που  αναπτύχθηκε  από  τον  Midgeley.  Οι  ουσίες  αυτές 

επελέγησαν  χωρίς  περιορισμούς  σε  διάφορες  δραστηριότητες:  ως  ψυκτικά  μέσα  σε 

συστήματα  ψύξης-κλιματισμού  (refrigerants),  σε  aerosols,  στη  βιομηχανία  πλαστικών  ως 

διαλυτικά μέσα, σε προϊόντα πυρόσβεσης και αλλού.  

Η  σύγχρονη  διεθνής  επιστημονική  αντίληψη  όμως  θεωρεί  ότι  οι  πολύ  σταθερές  ενώσεις 

τύπου  CFCs έχουν  καταστροφική  δράση  στο  περιβάλλον.  Η  δράση  του  χλωρίου  που 

προέρχεται  από  τους  CFCs είναι  η  κατ’  εξοχήν  βάση  ερμηνείας  της  καταστροφής  του 

στρώματος του όζοντος. 

      Οι CFCs δεν είναι υδατοδιαλυτοί όπως οι περισσότερες ουσίες που περιέχουν χλώριο και δεν 

απομακρύνονται από την τροπόσφαιρα. 

Τα μόρια τους είναι πολύ σταθερά και δεν διασπώνται στην ατμόσφαιρα αλλά ανέρχονται 

στη  στρατόσφαιρα.  Στη  στρατόσφαιρα  έχομε  θραύση  των  χημικών  τους  δεσμών  με  την 

επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας, ελευθερώνοντας έτσι άτομα χλωρίου. 

Αυτό  το  χλώριο  δρα  ως  καταλύτης,  μετατρέποντας  δυο  μόρια  όζοντος  σε  τρία  άτομα 

οξυγόνου. 

Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι δυο ομάδες εναλλακτικών ψυκτικών μέσων. Η πρώτη των 

HFCs (υδροφθορανθράκων),  χωρίς  άτομο  χλωρίου  στον  χημικό  τύπο   περιλαμβάνει  τις 

ουσίες  HFC-23,  HFC-32,  HFC-125,  HFC-134,  HFC-134a,  HFC-143a,  HFC-152a κλπ.  Η 

δεύτερη,  των  HCFCs (υδροχλωροφθορανθράκων),  με κάποια άτομα χλωρίου στον χημικό 

τύπο  έχει τους: HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124, HCFC-132b, HCFC-141b, HCFC-142b . 

Στον Πίνακα 2 δίνονται ιδιότητες των ανωτέρω ουσιών.

Το μέγεθος ODP (Ozone Depletion Potential) είναι ένας συντελεστής που εκφράζει τη δράση 

στο στρώμα του όζοντος των ουσιών που περιέχουν χλώριο 

Το μέγεθος  GWP (Global Warming Potential)  είναι  ο δείκτης  συμβολής μιας ουσίας στο 

φαινόμενο  του  θερμοκηπίου.  Οι  CFCs έχουν  μεγάλη ικανότητα  απορρόφησης  υπέρυθρης 

ακτινοβολίας  και  επομένως  δρουν  όπως  τα  αέρια  του  θερμοκηπίου.  Το  GWP μπορεί  να 

37



                                                                                                                                                                           

ορισθεί σαν το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα πρόσθετης συμβολής ενός χιλιογράμμου αερίου 

επί  ένα  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  συγκρινόμενο  με  τη  συμβολή  ενός  χιλιογράμμου 

διοξειδίου του άνθρακος. 

Πίνακας 2 

Ιδιότητες CFCs, Halons, HCFCs, HFCs

n.b.p.: normal boiling point (κανονικό σημείο βρασμού)

ODP: Ozone Depletion Potential

GWP: Global Warming Potential
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Η συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου των  CFCs π.χ.  περιλαμβάνει  ένα τμήμα που 

προέρχεται  από  την  ενεργειακή  κατανάλωση  των  συστημάτων  ψύξης.  Είναι  κυρίως 

ηλεκτρική ενέργεια σε συστήματα με συμπιεστές. Η έμμεση συμβολή αντιπροσωπεύει τον 

αριθμό των χιλιογράμμων του  CO2 που εκπέμπονται  στην ατμόσφαιρα για την παραγωγή 

κάθε ηλεκτρικής  kWh  που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ψύξης. Πολλά πειράματα και 

υπολογισμοί  έχουν  δείξει  ότι  η  έμμεση  συμβολή  των  θερμοδυναμικών  συστημάτων  στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την άμεση που συνδέεται με τη 

διαφυγή  των  CFCs στην  ατμόσφαιρα.  Για  παράδειγμα,  σε   οικιακά  ψυγεία   η  έμμεση 

συμβολή (CO2 που εκπέμπεται από καύση στους σταθμούς ηλεκτρικής ισχύος) είναι το 80% 

της  ολικής  συμβολής  του  θερμοδυναμικού  συστήματος,  ενώ  το  20% αντιπροσωπεύει  τη 

διαφυγή  ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα.  Τονίζεται ότι αναλογία προτείνεται όταν οι 

σταθμοί ισχύος περιλαμβάνουν μονάδες που λειτουργούν κυρίως με άνθρακα ή πετρέλαιο. Σε 

χώρες που έχουμε υδροηλεκτρικούς ή πυρηνικούς σταθμούς η έμμεση συμβολή  CO2 είναι 

μικρότερη.  Είναι  προφανής η ανάγκη σχεδιασμού νέων θερμοδυναμικών συστημάτων,  με 

βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η συμβολή στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. 

H έρευνα έχει στραφεί στη χρήση μειγμάτων υδροφθορανθράκων (HFCs) στα συστήματα 

ψύξης-κλιματισμού, διότι διευρύνεται ο κατάλογος των επιλογών προκειμένου να επιτευχθεί 

καλύτερη απόδοση.

Διεθνής και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική επί των ψυκτικών μέσων 

Η Συνθήκη του Μόντρεαλ είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία περιβαλλοντικής πολιτικής 

ψυκτικών διεργασιών και έγινε περισσότερο για να εμποδίσει παρά για να θεραπεύσει  το 

πρόβλημα. Υπογράφτηκε το 1987 από 49 κράτη μέλη που είχαν το 80% της κατανάλωσης (τα 

περισσότερα ήταν Ευρωπαϊκά Κράτη, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία κ.λ.π.). Συμφωνήθηκε 

η μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης δυο κατηγοριών προϊόντων που περιείχαν χλώριο 

και βρώμιο είτε μόνα τους, είτε κατά μείγματα, των: 

     i) CFCs: CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115

     ii) Halons 1211, 1301, 2402.

Από τότε και άλλες χώρες έχουν αποδεχτεί τη Συνθήκη και αρκετές αναθεωρήσεις έγιναν που 

μετέτρεψαν τη μείωση σε σταδιακή κατάργηση. 
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Η πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση της Συνθήκης του Μόντρεαλ έγινε στο Λονδίνο το 1990 

όπου άρχισε να εξετάζεται ο περιορισμός και των HCFCs.

Στη συνέχεια δραστικές αλλαγές που αφορούσαν επιτάχυνση της κατάργησης των προϊόντων 

που περιείχαν HCFCs προτάθηκαν στην Κοπεγχάγη το 1992.

Στην αναθεώρηση  του  Πρωτοκόλλου  του  Μόντρεαλ  που  έγινε  στο  Πεκίνο  το  1999 

αποφασίστηκε:

• ενίσχυση των απαγορεύσεων

• ανάπτυξη νέων  ουσιών από τις βιομηχανίες

• η συνέχιση της παραγωγής για κάλυψη βασικών εγχώριων αναγκών.

• εντατικοποίηση της διαδικασίας του αναφέρεστε στη «Γραμματεία Όζοντος»

• Για  την  ανάπτυξη  νέων  ενώσεων  από  τις  χημικές  βιομηχανίες,  αποφασίστηκε  να 

μελετηθούν  τρόποι μέτρησης του ODP  και να συνταχτεί μελλοντικά μια οδηγία για 

τη διευκόλυνση της συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σχετικά με την εκτίμηση 

του ODP των ουσιών αυτών.

• Παράλληλα,  καθορίστηκε  ο  τρόπος  συνεισφοράς  των  συμβαλλομένων  μερών  στη 

χρηματοδότηση   Πολυμερούς  Ταμείου  (Multilateral  Fund)  και  επικυρώθηκε  η 

συμμόρφωση ορισμένων χωρών με τα κριτήρια του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και 

των αναθεωρήσεών του.

Μια πλήρης παρουσίαση των συναντήσεων προκειμένου να επιλυθεί το θέμα καταγράφεται 
στο Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Eighth 
edition (2009). UNEP Ozone Secretariat United Nations Environment Programme:

First Meeting of the Parties (Helsinki, 2–5 May 1989) 
Second Meeting of the Parties (London, 27–29 June 1990)
Third Meeting of the Parties (Nairobi, 19–21 June 1991) 
Fourth Meeting of the Parties (Copenhagen, 23–25 November 1992)
Fifth Meeting of the Parties (Bangkok, 17–19 November 1993)
Sixth Meeting of the Parties (Nairobi, 6–7 October 1994)
Seventh Meeting of the Parties (Vienna, 5–7 December 1995) 
Eighth Meeting of the Parties (San José, 25–27 November 1996)
 Ninth Meeting of the Parties (Montreal, 15–17 September 1997) 
Tenth Meeting of the Parties (Cairo, 23–24 November 1998) 
Eleventh Meeting of the Parties (Beijing, 29 November – 3 December 1999
Twelfth Meeting of the Parties (Ouagadougou, 11 – 14 December 2000
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Thirteenth Meeting of the Parties (Colombo, 16 – 19 October 2001) 
Fourteenth Meeting of the Parties (Rome, 25 – 29 November 2002
Fifteenth Meeting of the Parties (Nairobi, 10 – 14 November 2003) 
First Extraordinary Meeting of the Parties (Montreal, 24 – 26 March 2004
Sixteenth Meeting of the Parties (Prague, 22 – 26 November 2004
Second Extraordinary Meeting of the Parties (Montreal, 1 July 2005) 
Seventeenth Meeting of the Parties (Dakar, 12 – 16 December 2005
Eighteenth Meeting of the Parties (New Delhi, 30 October – 3 November 2006
Nineteenth Meeting of the Parties (Montreal, 17 – 21 September 2007) 
Twentieth Meeting of the Parties (Doha, 16 – 20 November 2008

Στην Ευρώπη η πρώτη απόφαση περιορισμού χρήσης  CFCs ελήφθη από το Συμβούλιο το 

Μάρτιο του 1980 και προέβλεπε τη σταθεροποίηση της παραγωγής των  CFC-11/CFC-12, 

μείωση της χρήσης τους στα aerosols κατά 30% εκείνης του 1976. Μετά την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

στις 4/3/1991 οδηγία για τη χρονολογική κατάργηση των CFCs. Αναθεώρηση σύμφωνη προς 

τα συμφωνηθέντα στην Κοπεγχάγη έγινε στις 10-12-1992 με νέα οδηγία την οποία έπρεπε να 

τηρούν όλα τα κράτη μέλη. 

Οι τάσεις μειώσεων παρατίθενται ενδεικτικά στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3. 

Παραγωγή και κατανάλωση των controlled substances that deplete the ozone layer 

σύμφωνα με EC regulation 96/2000.
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Η εφαρμογή  των  μέτρων  απεικονίζεται   στα  κατωτέρω  διαγράμματα.  Είναι  προφανής  η 

μείωση  της   διεθνούς  παραγωγής  π.χ.  του   συμβατικού  ψυκτικού  μέσου   CFC-11 και  η 

αύξηση του  HFC-134a

Σχήμα 33. CFC-11: Διεθνής παραγωγή και εκπομπές 1936-2000 

Σχήμα 34. HCFC-22 Διεθνής παραγωγή και εκπομπές 1943-2000 
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Σχήμα 35. HFC-134a Διεθνής παραγωγή και εκπομπές 1990-2000 

Σχήμα 36. Chlorofluorocarbons (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 and CFC-115): 

Επιτρεπόμενο επίπεδο παραγωγής/κατανάλωσης και χρονολογική μείωση [17]
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Σχήμα 37. Carbon tetrachloride. Επιτρεπόμενο επίπεδο παραγωγής/κατανάλωσης και 
χρονολογική μείωση [17]

Σχήμα 38. Μethyl chloroform. Επιτρεπόμενο επίπεδο παραγωγής/κατανάλωσης και 
χρονολογική μείωση [17]
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Σχήμα 39. Μethyl Bromide. Επιτρεπόμενο επίπεδο παραγωγής/κατανάλωσης και 
χρονολογική μείωση [17]

Φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα

Οι μη βλαβερές  για  το περιβάλλον ουσίες  που δεν περιέχουν άτομα χλωρίου στο 

μόριο τους ταξινομούνται σε τρεις ομάδες:  

1. HFCs     

2. Αμμωνία και προπάνιο         

3. Αλλες νέες ουσίες             

  Είναι σαφές ότι προκειμένου να έχουμε πλήρη άποψη επί των νέων ψυκτικών ουσιών, ως 

προς  τις  ιδιότητές  τους  και  τη  συμπεριφορά  τους  σε  διάφορα  συστήματα  απαιτείται 

μακροχρόνια και επίπονη έρευνα.                                                  

Η αμμωνία και το προπάνιο είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμες ουσίες. Όμως απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή  στις  εφαρμογές  τους  διότι  η  μεν  πρώτη  είναι  τοξική,  το  δε  δεύτερο  εύφλεκτο. 

Επικρατεί  η  τάση  ότι  οι  HFCs είναι  οι  πλέον  ευνοϊκές  ουσίες  προκειμένου  να 

αντικαταστήσουν τα CFCs και HCFCs.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτείνεται  η χρήση μειγμάτων υδροφθορανθράκων (HFCs). Το 

διεθνές  νομικό  πλαίσιο  επιβάλλει  την  αντικατάσταση  του  HCFC-22  ή  R-22.  Από  τις 

θερμοφυσικές  ιδιότητες  που  παρατίθενται  (χαρακτηριστικές  για  τη  μοντελοποίηση 

προβλημάτων μεταφοράς μάζας και θερμότητας) φαίνεται ότι τα μείγματα R-32/R-125 (50-

50%),  R-32/R-134a (25-75%  κατά  μάζα)  μπορούν  να  αντικαταστήσουν  το  R-22  σε 

συστήματα ψύξης-κλιματισμού.

Σχήμα 40. Μεταβολή της ειδικής θερμικής αγωγιμότητας με τη θερμοκρασία

Σχήμα 41. Μεταβολή της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης με τη θερμοκρασία
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Σχήμα 42. Μεταβολή του ιξώδους με τη θερμοκρασία

Απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εύρεση της οικονομικά, ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά  βέλτιστης  λύσης  [14,  15,  16].  Στο  Σχήμα 43 συγκρίνεται  ο  συντελεστής 

συμπεριφοράς COP για διάφορα ψυκτικά μέσα σε απλή ψυκτική διάταξη (Σχήμα 32) [18]

Σχήμα 43. Μεταβολή του συντελεστή συμπεριφοράς COP για διάφορα ψυκτικά μέσα σε 

απλή ψυκτική διάταξη. Τcon ,Te : οι θερμοκρασίες στο συμπυκνωτή και εξατμιστή.
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ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ [9, 10]

Στους ψυκτικούς πύργους ψύχουμε το νερό ψύξης θερμοηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

βιομηχανικών εναλλακτών θερμότητας, κλπ, με σκοπό την εκ νέου χρησιμοποίησή του και 

την αποφυγή της θερμικής ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Η διεργασία περιλαμβάνει ψύξη νερού σε επαφή με ατμοσφαιρικό αέρα. Το νερό θερμάνθηκε 

κατά  τη  διέλευσή  του  π.  χ.  από  συμπυκνωτές.  Επιτυγχάνεται  σημαντική  μείωση  της 

θερμοκρασίας του διότι μία ποσότητά του εξατμίζεται στο ρεύμα αέρα, ενώ ταυτόχρονα  ο 

αέρας έχει μικρότερη θερμοκρασία από αυτήν του νερού.

Στο  σχήμα  44  παρουσιάζονται  διατάξεις  πύργων  ψύξης.  Σε  πολύ  μεγάλες 

εγκαταστάσεις  ψύξης  νερού  δηλ.  σε  θερμοηλεκτρικούς  ή  πυρηνικούς  σταθμούς 

χρησιμοποιούνται  πύργοι φυσικής  κυκλοφορίας  (σχήμα 44γ,  45α).  Οι πύργοι αυτοί  έχουν 

μεγάλο όγκο (π.χ. διάμετρος 60m, ύψος 100m) και η λειτουργία τους βασίζεται στη ροή λόγω 

διαφοράς πυκνότητας μεταξύ ψυχρού αέρα εισόδου και θερμού αέρα εξόδου. Η ταχύτητα του 

αέρα στους  πύργους  φυσικής  κυκλοφορίας  κυμαίνεται  μεταξύ  1.5-2  m/s.  Στο σχήμα 44δ 

παρουσιάζεται  πύργος  εγκάρσιας  ροής·  ο  αέρας  εισέρχεται  από  τα  πλάγια  ανοίγματα, 

διέρχεται οριζόντια,  ενώ το ψυχόμενο νερό κατέρχεται κατακόρυφα. Οι πύργοι εγκάρσιας 

ροής  παρουσιάζουν  μικρή  πτώση  πίεσης  αέρα.  Σε  εγκαταστάσεις  μικρού  και  μεσαίου 

μεγέθους  είτε  έχουμε  αντιρροή  των  ρευμάτων  (σχήμα  45β)  είτε  εγκάρσια  ροή 

χρησιμοποιείται μηχανικός αερισμός.

Τα υλικά κατασκευής των ψυκτικών πύργων είναι το ξύλο, ο γαλβανισμένος χάλυβας, 

το σκυρόδεμα και άλλα. Τα πληρωτικά υλικά των πύργων πρέπει να είναι ανθεκτικά στη 

διάβρωση του νερού. Συνήθως αυτά κατασκευάζονται από ξύλο ή πλαστικό.  Η διάβρωση 

παρεμποδίζεται  προσθέτοντας  χρωμικά  άλατα  στο  νερό.  Τονίζεται  ότι  ο  σχηματισμός 

αποθέσεων αλάτων αποφεύγεται ελέγχοντας το pH του νερού. 
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Σχήμα 44. Διατάξεις πύργων ψύξης.
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Σχήμα 45. Ψυκτικοί πύργοι αντιρροής. α) Φυσικής κυκλοφορίας σε εγκαταστάσεις 

παραγωγής ισχύος, β) σε συστήματα κλιματισμού.

Η απαίτηση για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό ενός ψυκτικού πύργου προέρχεται από την 

επιλογή του λόγου L΄/G΄ δηλ. των ποσοτήτων των δύο ρευμάτων (νερού, υγρού αέρα), που 
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στοχεύει σ’ ένα κατάλληλο μέγεθος με παραμέτρους το κόστος, το μέγεθος και τις συνθήκες 

λειτουργίας.

Σύμβολα

Α Παράγοντας απορρόφησης

CF Σταθερά πλημμύρισης για δίσκους εξισ. (16).

ΕΜG      Βαθμός απόδοσης Murphree

F Συντελεστής μεταφοράς μάζας, mole/L2Θ.

GS        Παροχή μάζας αδιάλυτης αέριας συνιστώσας, mole/L2Θ.

kc, kG, kx, ky Συντελεστές μεταφοράς μάζας.

Κx Oλικός συντελεστής μεταφοράς μάζας υγρού,

mole/L2 Θ (γραμμομοριακή σύσταση).

Ky Ολικός συντελεστής μεταφοράς μάζας αερίου,

mole/L2 Θ (γραμμομοριακή σύσταση).

L Γραμμομοριακή παροχή υγρού ανά μονάδα διατομή mole/L2 Θ.

L ′  Παροχή μάζας υγρού ανά μοναδιαία διατομή πύργου M/L2 Θ.

LS Παροχή μάζας διαλύτη ανά μοναδιαία διατομή πύργου, Μ/L2 Θ.

Μ Μοριακό βάρος, Μ/mole.

m  Κλίση γραμμής ισορροπίας.

mm ′′′ , Kλίσεις των τμημάτων CM, MD στο σχήμα 4.

n Αριθμός γραμμομορίων.

Ν Ρυθμός μεταφοράς μάζας, mole/L2 Θ.

NP Αριθμός βαθμίδων .
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p Πίεση ατμού αμιγούς συνιστώσας, F/L2.

p Μερική πίεση, F/L2.

pt            Ολική πίεση μείγματος

R         Παγκόσμια σταθερά των αερίων, 82.05 
Kgmol

atmcm3

.

S Παράγοντας εκρόφησης, mG/L.

t,T Θερμοκρασία, απόλυτη θερμοκρασία 0C, K.

VF Ταχύτητα πλημμύρισης με βάση τη διατομή An, L/Θ.

xi Περιεκτικότητα συνιστώσας (συστατικού) i στο υγρό, γραμμομοριακή σύσταση.

Χ Σύσταση στο υγρό, moles/moles διαλύτη.

yi Περιεκτικότητα συνιστώσας (συστατικού) i στο αέριο, γραμμομοριακή σύσταση.

Υ Σύσταση στο αέριο, moles/moles φέροντος αερίου 

(moles/moles μη διαλυομένου αερίου).

Ζ Υψος γεμίσματος.

λ ′ Γραμμομοριακή λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης, F L/mole.

ρ          Πυκνότητα 

Δείκτες

Α Συστατικό (συνιστώσα) Α.

c Συγκέντρωση.

e Ισορροπία.

G Αέριο.

i Συνιστώσα (συστατικό) i. Διαχωριστική επιφάνεια.
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L Υγρό.

n Η τελευταία από τις συνιστώσες.

Μ Μέσος, μέσος λογαριθμικός.

r           Ουσία αναφοράς 

Μονάδες

F         Force

L         Length

Θ         Χρόνος
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