


II. SILTUMA PROCESI

7. SILTUMA APMAIŅA

Ķ īm ijas tehnoloģijā  siltuma enerģija ir viens no galvenajiem  
enerģijas veidiem. Dažās rūpniecības nozarēs (m etalurģijā, cementa, 
keramikas rūpniecībā u. c.) patērē ļoti daudz siltuma enerģijas. Dau
dzu tehnoloģisko procesu pamatā ir siltuma procesi, piemēram, 
ietvaicēšana, žāvēšana, pārtvaice, dzesēšana u. c. Lai varētu realizēt 
šos siltuma procesus, jāzina siltuma apmaiņas likumi.

Siltuma apmaiņai ir trīs veidi: siltuma vadīšana, siltuma staro- 
šanaļun konvekcija.

Praksē reti kad sastopas ar vienu atsevišķu siltuma apmaiņaš 
veidu. Parasti tie ir dažādās kom binācijās, piemēram, konvekcija 
un starošana; vadīšana un konvekcija utt. Bieži vien viens siltuma 
apmaiņas veids gūst pārsvaru un pārējiem  var būt ļoti niecīga 
ietekme. Piemēram, cieta ķermeņa sildīšanā vai dzesēšanā pārsvarā 
ir siltuma vadīšana.

7.1. SILTUMA VADĪŠANA

Siltuma vadīšana ir atkarīga no temperatūru sadalījum a ķermenī. 
Jebkurā ķermenī, savienojot punktus ar vienādu temperatūru, iegūst 
tā saucam ās izoterm iskās virsmas.

Temperatūra jebkurā ķermeņa vietā atkarīga no attiecīgā punkta 
koordinātām  un laika, tādēļ var rakstīt, ka

t = f { x , y , z ,  t ) .  (7.1)

Tā temperatūra m ainās tad, ja  siltuma plūsma ir nestacionāra. 
Ja siltuma plūsm a ir stacionāra, temperatūra ir funkcija tikai no 
koordinātām , t. i., t = f ( x ,  y, z ) , bet nem ainās atkarībā no laika.

Viskrasāk temperatūra m ainās perpendikulāri izotermiskām vir
smām. A pzīm ējot attālumu starp divām blakus esošām  izo term iskarn  
virsm ām  ar Ax  (perpendikulāri pret šīm virsm ām ) un tem p eratū ru
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starpību ar At, robežlielum u, uz kuru- tiecas ja  Ax tiecas uz 

nulli, sauc par tem peratūras gradientu, t. i.,
.. A t dl' 
hm —-  =  -  — — .

A.V- Ax dx

Temperatūras gradients vienmēr ir negatīvs, tāpēc ka siltums 

izplatās no augstākas temperatūras uz zemāku. Jo lielāks tem pera

tūras gradients, jo  spēcīgāka siltuma vadīšana. Ja “ ļ"T= 0> siltuma

apmaiņa nenotiek.
Siltuma daudzumu dQ, kas izplūst cauri elementāram laukumam 

dS  laika posm ā dx, izsaka saskaņā ar Furjē likumu:

d Q =  ~ X ~ ~ d S d r ,  (7.2)
dx

kur dQ —  siltuma daudzums, J; X —  siltum vadītspējas koeficients, 
W /(m -K ) ;  dt —  temperatūru starpība starp izotermiskām virsm ām , 
°C; dx —  attālums starp šīm virsm ām , m; dS —  izotermiskās v ir
smas laukums perpendikulāri siltuma plūsmai, m2; dx —  laiks, s.

Siltumtehnikā bieži izmanto jēdzienu īpatnējais siltum a plūsm as 
blīvums. Parasti to izsaka ar siltuma daudzumu, kas izplūst caur 
virsm as laukuma vienību laika vienībā. Siltuma plūsm as blīvumu 
iegūst no vienādojum a (7.2) šādi:

dQ , dt

q ~ ī §,*  jeb (7 3 )
kur q —  siltuma plūsm as blīvums, W /m 2.

Siltum vadītspējas koeficients. Siltum vadītspējas koeficients % ir 
viens no svarīgajiem  vielas fizikālajiem  lielumiem. No vienādojum a 
(7.2) var iegūt tā vienību:

m  [r fQ ][< l J -m  _  W
[d S ] [dr] [d£] m2-s -K  m -K

Siltum vadītspējas koeficien ts rāda to siltum a daudzum u džoulos, 
kas izplūst caur 1 m2 virsm as 1 sekundē, ja  tem peratūru starpība  
virsmām  1°C  un attālum s starp tām  1 m. (P ēc S1 sistēmas 1 K =  
=  1°C.)

Cietiem materialiem_ siltum vadītspējas koeficients % m aiņas atka
rībā no temperatūras. Sī maiņa notiek pa taisni, ko izsaka vienādo
jums

A ,=^o(l +  >
kur %a —  siltum vadītspējas koeficients 0 QC temperatūrā; a —  kon
stante, kas katram materiālam  ir atšķirīga.

1 Dažreiz temperatūras gradientu apzīmē ar grad t vai V t.
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M etāliem siltum vadītspējas koeficientu skaitliskās vērtības ir
2 , 3 . . .  418 W /(m -K ).  Ja metāliem paaugstinās temperatūra, to s il
tum vadītspējas koeficients X pieaug (izņēm um s ir sakausējum s 
bron za). Pat nelielas citu vielu piedevas ievērojam i ietekmē metāla 
siltum vadītspējas koeficientu. Būvm ateriāliem  un siltum izolācijas 
materiāliem , tāpat kā metāliem, līdz ar temperatūras paaugstināša
nos X pieaug (izņēm um s ir m agn ezītķ ieģeļi). M ateriālus, kuriem 
A < 0,23 , uzskata par siltum izolatoriem . Irdeniem, šķiedrainiem un 
porainiem  m ateriāliem X atkarīgs no tilpum m asas (porainības) un 
m itrum a. Jo mazāka tilpum m asa un mitrums, jo  siltum vadīšana slik
tāka un X mazāks.

Cieto vielu m aisījum iem  nav izm antojam s aditivitātes likums (t. i., 
zinot X atsevišķiem komponentiem, to aprēķināt m aisījum am  nevar), 
bet X nosaka eksperimentāli.

Šķidrum os un gāzēs siltuma apmaiņa parasti notiek konvekcijas 
rezultātā. Šķidrumiem (gāzēm ) pārvietojoties ļoti plānā slānī, kā 
arī robežkārtā, konvekcijas ietekme ir niecīga, un noteicošā ir sil

tum a vadīšana. Šķidrumiem siltum vadītspējas koeficients ir 9 -1 0 -2 . . .  
7 -10~ ‘ W /(m -K ).'P a a u g st in o tie s  šķidruma temperatūrai, X sam azi
n ās (izņēmumi ir ūdens, glicerīns un dažu vielu ūdens šķīdum i). 
Šķidrumiem spiediena ietekme uz X ir n iecīga (200 M Pa spiedienā 
X v idēji palielinās par 10 . . .  1 5% ).

Šķidrumu m aisījum iem  (arī šķīdum iem) siltum vadītspējas koefi
cientu X aptuveni var aprēķināt pēc aditivitātes likuma, t. i.,

1 ^m =  0,01 (A-iCļ +  X2C%-\- . . . -\-XnCn),

kur %\, X2 utt. —  m aisījum u veidojošo komponentu siltum vadītspējas 
koeficienti; Cu C2 utt. —  m aisījum u veidojošo komponentu procentu
ālais sastāvs.

Gāzēm  siltum vadītspējas koeficients ir 6 * 10-3. . .6 * 10-1 W /(m -K ). 
Gāzēm  X maz m ainās spiediena ietekmē. Ļoti lielā retinājum ā siltum
vadīšana pasliktinās. Pieaugot gāzes temperatūrai, X palielinās.

Gāzu m aisījum a siltum vadītspējas koeficienta aprēķināšanai aditi
vitātes likumu nevar izmantot.

7.1.1. Siltuma vadīšana stacionārā režīmā

Siltuma vadīšana plakanā sienā. Siltuma plūsm as blīvuma vie

nādojum u q = — integrējot temperatūru robežās no t t līdz t2 

atbilstoši virsm as stāvokļiem X\ un x 2 (7.1. att.), iegūst
xi U

q J  d x =  — | Xdt. (7.4)
Xi 11

Ja temperatūrā ti siltum vadītspējas koeficients ir Xu bet tempe
ratūrā t2 tas ir X2, tad vidējais siltum vadītspējas koeficients XVid =  
=  (^i +  ta) / 2 .



No vienādojum ā (7.4) iegūst, ka 
q(X% — Xi) =A,vid(^l — ̂ 2) •

Starpību x 2 — X\ apzīmē ar 8. Tādēļ sil
tuma plūsmas blīvum u plakanai sienai var 
izteikt šādi:

Cj — ̂ vid
tļ — tļ

jeb q = -
tl — to

_______6 _

Ā<vid
(7.5)

7.1 att. Siltuma vadīšana 
plakanā sienā.

Sādā veidā siltuma plūsmas blīvum a 
formula (7.5) līdzīga Oma likumam elek
trībā, kur q atbilst strāvas stiprumam (b lī
vum am ); t\ t'2 —  potenciālu starpībai,

bet -—  —  om iskajai pretestībai uz
Avid

laukuma vienību. Tādēļ lielumu ------  sauc par sienas term isko pre-
Avid

testibu  un apzīmē ar burtu R (vienība (m2-K )/W ).
h 1Termiskās pretestības apgrieztais lielums - ^ -= - 5- raksturo sie-
0 H

nas siltum vaditspēju.
No vienādojum a (7.3) temperatūras gradients izsakāms šādi:

dt
dx

_?
X

Ja X ir konstants (nav atkarīgs no tem peratūras), tad stacionārai

siltuma plūsmai (g ^ co n s t )  temperatūras g r a d ie n ts ^ -  visā sienas

biezumā paliek nem ainīgs, t. i., temperatūra sienā m ainās no t\ līdz 
h  pa taisni (sk. 7.1. att.).

K opējā siltuma plūsma <D, kas siltuma vadīšanas veidā izplūst 
caur laukumu S, ir šāda:

O  ̂ q S ^ X ~ ~ ^ ~ S = - ~ ^ S ,  (7.6)
0 R

kur CD —  siltuma plūsma, W.
Siltum a vadīšana kārtainā plakanā sienā. Siena, caur kuru notiek 

siltuma vadīšana, praksē bieži sastāv no vairākām  dažāda materiāla 
kārtām, piemēram, ugunsizturīgo ķieģeļu kārta un parasto ķieģeļu 
kārta; metāla siena un izolācijas kārta utt. Tā kā katrai šai kārtai 
ir atšķirīga termiskā pretestība, tad form ula (7.6) jāpārveido, ievē
rojot atsevišķo kārtu termiskās pretestības.

Ja siltuma plūsma ir stacionāra (temperatūra uz kārtu virsm ām  
nem ainās), tad vienāds siltuma daudzum s izplūst cauri visām
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kārtam. Ieverojot apzīm ējum us, kas doti 7.2. attēlā, var izteikt s il
tuma plūsmas blīvum u katrai no šīm kārtām:

I kartai q = -

II kartai q = -

t i — tļ 

A .
1̂

t ļ—h

III kartai q =

J V
X2

tļ — t/Ļ

jeb q- 

jeb q

X\

fia
X2

- — t\ — t2

' =  tļ ~  tļ

jeb q ^ - = * t 3 - U .

(7.7)

(7.8)

(7.9)

X§

Saskaitot šos trīs vienādojum us, iegūst 
/  Si , S2 63 \

' ' ( ’ v  I T  17'  ‘
No šejienes siltuma plūsm as blīvum s

. tļ ~  tļ t 1 — 14
q- ' 81 62  ̂ 63

Xļ X2 A,3
T

Ja siena sastāv no n kartam, tad
11 1̂ fn
n—1 n-l (7.10)

j5_
T

Kopēja siltuma plūsma CD, kas izplūst cauri visai kartainas sie
nas virsmai,

_ o t\ — tn c(D =  q S = --------- ;------S.71 — 1 (7.11)

Ja ir zināms siltuma plūsm as blīvums, no vienādojum iem  (7.7), 
(7.8 ) un (7 .9 ) iespējam s aprēķināt temperatūras uz kārtu virsmām,

piemēram, no vienādojum a (7.7) t2 =  t ļ - q - ^ - ,  no vienādojum a (7.9)

q^r- ■
A3

Siltum a vadīšana cilindriskā sienā. Form ulas (7.6) un (7.11)
izm antojam as, ja  virsm a S  abās sienas pusēs ir vienāda. Apaļās sie
nās (caurules, cilin dri), it īpaši, ja  sienas biezums ir liels vai dia-
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metrs ir m azs, virsm a abās pu
sēs ir dažāda, tādēļ siltuma va 
dīšanas aprēķiniem lietojam as 
citas form ulas.

C ilindriskā sienā (7.3. att.) 
ar rādiusu x  izdala bezgalīg i 
plānu kārtu ar biezumu dx. V ir 
smu starpība kārtas vienā un 
otrā pusē ir bezgalīg i niecīga, 
tādēļ caurplūstošo siltuma 
plūsmu nosaka pēc form ulas 
plakanai sienai

^  dt „(D =  - K — - S .  
ax

Caurulēm un cilindriskām  
iekārtām siltuma plūsm as b lī
vum u izsaka uz vienu metru 
caurules garum a. Ja caurules 
garum s ir /, tad S =  2nxl.

Siltuma plūsm as blīvums

7.2. att. Siltuma 
vadīšana kārtainā 

plakanā sienā.

7.3. att. Siltuma 
vadīšana cilindriskā 

sienā.

1 ^ 0  9c dx—r = —X — - - 2 nx  vai —dt = --------- v,------
1 dx 2nX x

(7.12)

kur q izteikts vatos uz metru QN[m).
Integrējot vienādojum u (7.12) no temperatūras t{ līdz tem peratū

rai tļ, kas atbilst attiecīgajiem  rādiusiem  r\ un r2, iegūst

J dt- q c
2nX

dr
jeb t i - t 2=-

2jiX
•ln r 2 

r\

Rādiusā vieta ievietojot ekvivalentus lielum us —  attiecīgos dia
metrus, siltuma plūsm as blīvumu cilindriskai sienai var izteikt šādi:

q  c ,— ( t i ~ t 2) .2 n%

ln
d\

Ja X ir konstants, temperatūra cilindriskajā sienā m ainīsies lo g a 
ritmiski attiecībā pret diametru, nevis pa taisni kā plakanā sienā. 
Iepriekšējo vienādojum u var uzrakstīt arī tā:

( ļ c = -
t\ — t2

■— — i g A
2,73A B <k

1 7 - 7 1 4

(7.13)
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/ ir
Kopēja siltuma plūsma cauri visai cilindriskajai sienai garuma

^ _  {t\ —t2).2nX ļ _  t\ — tļ

In
d\

1 , d2 
lS T -

(7.14)

2,731 6 di

A naloģiski var apreķinat siltuma plusmu cauri cilindriskai sienai, 
kura sastāv no n kārtām, tad

11 tn<D=- ■/.
1 , di+1 
— Ig - Ī T“  2 . ™

Ja cilindriskā iekārta ir ar lielu diametru un plānām sienām, 
siltuma plūsmu var noteikt arī pēc form ulas, ko lieto plakanām 
sienām.

7.1.2. Siltuma vadīšana nestacionārā režīmā

Siltuma vadīšanas diferenciālvienādojums. D iferenciālvienādojum a risinājuma 
vienkāršošanai pieņem, ka aplūkojamais ķermenis ir viendabīgs, izotrops; ka siltum- 
vadītspējas koeficients, blīvums un īpatnējā siltumietilpība nemainās, mainoties 
spiedienam un temperatūrai, un ka aplūkojamā vidē nenotiek agregātstāvokļa maiņa.

Diferenciālvienādojum a iegūšanai aplūko siltuma vadīšanu bezgalīgi mazā 
paralēlskaldnī ar malām dx, dy  un dz, kurš parādīts 7.4. attēlā.

Pieņem, ka nestacionārā siltuma režīmā caur skaldni 1-2-3-4 paralēlskaldnī 
ieplūst siltuma daudzums dqu bet caur pretējo skaldni 5-6-7-8  aizplūst siltuma 
daudzums dqit tad siltuma daudzums, ko uzņem (atdod) paralēlskaldnis, ir

dq2= d q l- d q i . (7,16)

Siltums šinī paralēlskaldnī plūst X, Y un Z  asu virzienā. Sajā gadījum ā vien
kāršības dēļ plūsmu aplūko tikai X  ass virzienā.

Skaldnes 1-2-3-4 virsma ir dydz. Pēc

Furjē diferenciālvienādojum a d Q = —l ^ - X
dic

X dSdx  var rakstīt, ka siltuma daudzums, 
kas ieplūst caur skaldni 1-2-3-4, ir

dq !==■
dt

-X  —  dxdydz. 
dx

(7.17)

7.4. att. Siltuma vadīšana nestacio
nārā siltuma režīmā.

Ja skaldnes 1-2-3-4 temperatūra ir t 
un temperatūras gradients X  ass virzienā 
ir dt/dx, tad skaldnes 5-G-7-8 tempera
tūra ir

dt
ti =  t J,------ dx.

dx

258



Siltuma daudzums, kas aizplūst no skaldnes S-6-7-8, ir.
d ļ  dt \

dq3 = —\ — ( t -1-------dx  ) dydzdx  jeb
dx \ dx /

dt d2t
d q s = —X —  dydzdx—X -------dxdydzdx. (7.18)

dx dx2

Vienādojum ā (7.16) ievietojot d qx un dq3 izteiksmes no vienādojumiem (7.17) 
un (7.18), iegūst

dH d2t
dq2= X -------d x d y d zd x = .X --------dVdx. (7.19)

dx2 dx2

Siltuma daudzumu, kas paliek paralēlskaldnī, var izteikt šādi:
dt

dq2= c p ----- dxdV, (7.20)
dx

kur c —  īpatnējā siltumietilpība; pdV  —  paralēlskaldņa m a s a - ,-^ d t  —  tempera-
dx

tūras maiņa līdz ar laiku.
Vienādojum u (7.19) pielīdzinot vienādojum am (7.20), var rakstīt

dt X dH
- ^ = -----------J T -  (7 '21)dx cp dx2

ļ
kur o = —  ir tem peratūras vadītspējas koeficients. 

cp
Šis koeficients ir fizikāls lielums un raksturo ķermeņa temperatūras izmaiņas 

ātrumu atkarībā no vielas īpašībām. V ienādos apstākļos ātrāk sasils vai atdzisīs 
tas ķermenis, kam lielāks temperatūras vadītspējas koeficients.

Vienādojum u (7.21) var pārrakstīt šādi:
dt dH

— = a ---------. (7.22)
dx dx2

Ja šo pašu paņēmienu attiecina uz visām  trim koordinātu asīm, tad iegūst 
šādu vienādojum u:

dt /  d2t d2t d2t \
.— = a (  — — + ------- +•-------  . (7.23)
dx \ dx2 dy2 dz2 1

Iekavās uzrakstīto summu var izteikt ar Laplasa operatoru V 2t un vienādo
jumu (7.23) var rakstīt šādi:

dt
— = a V 2t. (7.24)
dx

Sis vienādojum s ir siltuma vadīšanas diferenciālvienādojum s nekustīgai videi. 

Stacionāri 

veidu 0 ):

Stacionāram siltuma režīmam, kad 0, vienādojum s (7.24) iegūst šādu
dx

d2t d2t d2t
V 2t = 0 jeb -------+ ------- : + -------= 0 . (7.25)

dx2 dy2 dz2

Vienādojum s (7.25) ir siltuma vadīšanas diferenciālvienādojum s stacionāram  
režimam. Tā risinājums ļauj noteikt temperatūras gradientu.
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Diferenciālvienādojum u a integrējot (kas ne vienmer izdodas), iegūst 
d x2 dx

formulas ķermeņa temperatūras noteikšanai jebkurā punktā, jebkurā laikā, karsējot 
vai dzesējot ķermeni. Bez tam iespējams noteikt nepieciešamo sildīšanas vai dze
sēšanas ilgumu.

Parasti diferenciālvienādojum a (7.22) atrisināšanai lieto Furjē rindas. Dažā
diem robežnosacījum iem atrisinājumi ir dažādi. Meklējamā funkcija atkarīga no 
daudziem mainīgiem lielumiem, kurus var sagrupēt divos līdzības kritērijos un

ģeom etriskajā simpleksā: Bio kritērijā B i= — , Furjē kritērijā Fo =  - ~ u n  ģeom et

riskajā simpleksā G =  x/l.
Attiecības veidā nosakām o funkciju temperatūras var izteikt ar šādu sakarību:

— = f(B i ,F o , G). 
tf'

Parasti ir pietiekami zināt temperatūru starpību uz ķermeņa virsmas ■Ov un 
uz vidusplaknes vai centrā ^ c. Tad G ir konstants un var rakstīt, ka

■0v
- — = f(B i ,F o )  un —— = f(B i ,  F o ), 
ijc ‘tr

kur ©v — vides un ķermeņa virsmas temperatūru starpība,

'O'v — ̂ vid tv ir,

^vid —  vides temperatūra, °C; tv , r —  virsmas temperatūra, °C; —  temperatūru 
stafpība procesa sākumā, t. i.,

'0,/ - ̂ vid— /k,

h  —  ķermeņa sākuma temperatūra, °C; uc — ķermeņa virsmas un ķermeņa vidus
plaknes temperatūru starpība,

ftc — tv\r — tfj,

t0 —  temperatūra ķermeņa vidū, °C.
Parasti šo funkcionālo sakarību izsaka grafiski vai tabulu veidā.
Plakanai plāksnei temperatūras izmaiņu sildot vai dzesējot nosaka šāda 

funkcionāla sakarība:

tfv ļ  a 8 ax

\ ~T~ ’ 1 ?~

kur a  — vides siltumatdeves koeficients, W /(m 2-K ); 8 — puse no plāksnes bie
zuma, m; X —  siltumvadītspējas koeficients, W / (m -Ķ ); a —  temperatūras vadīt-

spējas koeficients, a = — , m2/s ; t  —  laiks, s. 
c p

Dažreiz jazina arī siltuma daudzums QT, kas apmainās ķermeni laikā x. 
Procesa sākumā siltuma daudzumu džoulos uz plakanās plāksnes 1 m2 var 

izteikt šādi:
Q '—28pc&'.

Siltuma izmaiņu ķermenī raksturo tie paši kritēriji, kas raksturo temperatūras 

izmaiņu, t. i., 5 i -= fQ (B t , F o).



Nosakāmā lieluma iegūšanai vispirms nosaka kritēriju B i = ^ ~ un F o =  —  skait-.
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liskās vērtības un pēc tam grafiski iegūst —  un -5 l .  Tā kā lielumi d '  un Q' ir
fl1' Q'

zināmi, tad nosaka d  un Qx.
Cilindram  funkcionālā sakarība ir tāda pati kā plakanai plāksnei. Kritēriji 

nosakāmi šādi:

a  R a%
B i = ------- un F o = ------- ,

X R2
kur apzīmējumi ir iepriekšējie; R  — cilindra rādiuss, m.

Procesa sākumā siltuma daudzumu džoulos, ja cilindra garums ir l, aprēķina
šādi:

Q '= n R 2cpl’&'.

Sīkāki norādījumi par metodēm, kā noteikt siltuma vadīšanu nestacionāram 
režīmam, doti speciālajā literatūrā.

7.2. SILTUMA STAROŠANA

Tehnikā, kur jāsastopas ar augstām  temperatūrām, piemēram, 
cepļos, krāsnīs, tvaika katlos, siltuma apmaiņa notiek galvenokārt 
siltuma starošanas veidā.

Siltuma starošana atšķirībā no citiem siltuma apmaiņas veidiem 
nav atkarīga no apkārtējās vides temperatūras. Siltuma starošana 
saistīta ar elektrom agnētiskajiem  viļņiem, ko izstaro ķermeņi un kas 
ar ātrumu 3 - 105 km /s pārvietojas līdz nākamai virsm ai; tur šo viļņu 
ietekmē pieaug m olekulu kinētiskā enerģija, un tas savukārt izpau
žas ķermeņa sasilšanā. Šādas īpašības piemīt tikai noteiktam elek
trom agnētisko viļņu diapazonam  —  no 8 -1 0 ~6 līdz 3 5 -10—5 m. Sos 
elektrom agnētiskos viļņus sauc par siltuma stariem.

Siltuma starojum s, sastopot kādu ķermeni, daļu savas enerģijas 
A atdod tam, bet daļa R atstarojas. Tā starojum a daļa, kas nokļūst 
ķermenī, var izplūst tam cauri D  vai arī palikt tanī, pārejot siltumā.

Apzīm ējot kopējo uz ķermeni krītošo staroto siltumu ar vienu, 
saskaņā ar enerģijas nezūdam ības likumu var uzrakstīt šādu vienā
dojumu:

A  +  R + Z ) =  1.

Atkarībā no tā, kā ķermeni sasniegusī siltuma enerģija sadalās, 
izšķir trīs galējus ķermeņu veidus. Ja A =  D =  0, tad i ? = l ,  un šādu 
ķermeni sauc par absolūti baltu ķerm eni (tas atstaro visu siltuma 
enerģiju ). Ja R =  D =  0, tad A = l ,  un šādu ķermeni sauc par abso
lūti melnu ķerm eni (tas absorbē visu siltuma en erģ iju ). Ja A =  R =  0, 
tad D =  1, un šādu ķermeni uzskata par absolūti caurspīdīgu  (dzidru) 
jeb diaterm isku ķerm eni.

Tehnikā lietojam ie cietie un šķidrie ķermeņi siltuma stariem ir 
necaurlaidīgi, t. i., D =  0, tad

;4 +  /? =  l.
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N o šī vienādojum a izriet: jo  labāk ķermenis saista siltuma starus, 
jo  mazāk tas tos atstaro — un otrādi.

Parasti nav nedz absolūti baltu, nedz absolūti melnu, nedz ab
solūti caurspīdīgu ķermeņu. Ķermeņus, kas neatbilst šiem n osacīju 
miem, sauc par pelēkiem  ķerm eņiem.

Siltuma staru saistīšanā un atstarošanā liela nozīm e ir virsm ai. 
G ludas un pulētas virsm as neatkarīgi no krāsas siltuma starus at
staro vairākkārt labāk nekā negludās virsm as.

Ķermeņa starošanas spēju E, kas atbilst noteiktai temperatūrai 
un fizikālām  īpašībām , raksturo ar enerģijas daudzumu, ko tas iz 
staro no laukuma vienības laika vienībā. V ienādā temperatūrā m ak
sim ālā starošanas spēja piemīt absolūti melnai virsm ai, bet m inim ālā 
starošanas spēja, kas vienāda ar nulli, —  absolūti baltai virsm ai.

Vienlaikus ar izstaroto enerģijas plūsm as blīvumu E\ ķermeņa 
virsm a nö apkārtējās vides saņem enerģijas plūsmas blīvum u Ē2. 
Daļa no šīs enerģijas E 2A\ (ja  Ai ir ķermeņa absorbcijas koeficients) 
absorbējas (paliek ķerm enī), otra daļa ^ ( l —^ i)  atstarojas. Tādēļ 
ķermeņa faktiski starotais enerģijas plūsm as blīvums

E  ef =  £ i  +  £ ‘2(1 ~A \ )

un to sauc par ķerm eņa efektīvo starojum u, kur E x —  sakarsētā ķer
meņa izstarotais enerģijas plūsm as blīvum s, W /m 2; £ 2( 1— A ļ)  —  
atstarotais enerģijas plūsmas blīvums, W /m 2.

Staroto enerģiju attiecinot uz viļņa garuma vienību, iegūst sta- 
roianas intensitāti IG%. Starošanas intensitāte ķermeņiem vienādā tem 
peratūrā, ja  viļņa garum s vienāds, ir dažāda. M aksim āla tā ir abso
lūti melnam ķermenim. Pēc Planka likuma, absolūti melnam ķer
menim sakarība starp starošanas intensitāti, viļņa garumu un tem 
peratūru izsakāma šādi:

Iqx=='  x. ( e c / iw )_ ļ )  ’ (7-26)

kur X —  viļņa garums, m; T —  ķermeņa absolūtā temperatūra, K; 
e  —  naturālā logaritm a bāze; C 1 —  konstante, kas vienāda ar 
3 ,6 8 -10-16 W -m 2; C2 — konstante, kas vienāda ar 1,43 - 10—2 m -K .

A ttēlojot cieta ķermeņa starošanas intensitāti Io% kā funkciju no 
viļņa garuma % un ķermeņa temperatūras T, iegūst 7.5. attēlā parā
dītos starojum a spektrus. No šī attēla redzam s, ka sakarsēts ciets 
ķermenis izstaro dažāda garuma viļņus (veido nepārtrauktu spek
tru ). Ja K = oo , tad izstarotais enerģijas daudzum s vienāds ar nulli, 
jo  spektra līnijas asimptotiski tuvojas X  asij. A plūkojot spektru T =  
=  const, redzam s, ka starošanas intensitāte pieaug garāko viļņu vir
zienā, līdz sasniedz maksimumu, bet pēc tam sam azinās. Paaugsti
noties ķermeņa temperatūrai, m aksimums spēcīgāk izteikts un pār
vietojas uz īsāko viļņu pusi.

E nerģijas plūsmas blīvumu, ko izstaro absolūti melns ķermenis 
no 1 m2 virsm as, iegūst pēc Stefana— Bolcm aņa likuma:

E 0 =  oT\  (7.27)
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kur o  —  absolūti melna ķer
meņa starošanas konstante, kas 
vienāda ar 5,75• 10~8 W /(m 2• K4) .

Parasti form ulu (7.27) rak
sta šādi:

E0 =  C0 ( T / m ) \

kur C0 —  absolūti melna ķer
m eņa starošanas koeficients-, 
C0= 5 ,7 5  W /(m 2-K 4)-

Form ulas rāda, ka ķerm eņa  
starotais enerģijas plūsm as blī
vum s ir tieši proporcionāls tā 
virsm as absolūtai tem peratūrai 
ceturtajā pakāpē.

Pelēkiem ķermeņiem saskaņā 
ar Stefana— Bolcm aņa likumu

£ = C (7 7 1 0 0 )4,

0 1 2 3 U 5 6 7 8 9  10
\,pm

7.5. att. Starošanas spektru līnijas.

kur E  —  pelēkā ķermeņa starotais enerģijas plūsmas blīvums, W /m 2; 
C —  pelēkā ķermeņa starošanas koeficients, C =  0 . . .  5,75 W /(m 2-K 4) ;  
T —  ķermeņa temperatūra, K.

Attiecība starp pelēkā ķermeņa staroto enerģiju un absolūti melna 
ķermeņa staroto enerģiju  vienādā temperatūrā ir ķerm eņa relatīvā  
starošanas spēja  jeb  ķerm eņa melnuma pakāpe e:

C
(7.28)

_  e  c { T j m y
e ~  E0 ~ ' C o(T /100) 4 C o

M elnum a pakāpe m ainās no 0 līdz 1.
Ja melnuma pakāpe ir zināma, var aprēķināt starotās enerģijas 

plūsmas blīvumu:
E  =  &E0 =  e C 0 (77100)4 =  e5,75 ( Tļ 10 0 )4. (7.29)

Ķermeņa virsma staro enerģiju uz visām  pusēm, bet ne ar vie
nādu intensitāti. M aksim ālo enerģiju  pārnes stari, kas perpendikulāri 
starojošai virsm ai. Ja ar E p apzīm ē enerģijas plūsm as blīvumu, ko 
staro perpendikulārie stari, tad tie stari, kas vērsti leņķī <p, staros 
enerģijas plūsmas blīvumu E^:

E<f =  Ep cos(p.

Sakarību starp ķermeņa starošanas un absorbēšanas spēju izsaka 
Kirhofa likums: attiecība starp starošanas spēju  un absorbēšanas 
spēju visiem  ķerm eņiem  ir konstants lielums, kas vienāds ar absolūti 
melna ķerm eņa starošanas spēju  šajā pašā tem peratūrā un atkarīgs 
tikai no tem peratūras, t. i., E ļ/ A i^ E ļ/ A ļ^  . . .  = £ ,0M o= £ 'o . jo  A 0 = l .

Tā kā starošanas spēja E = C (T / 100)4, tad E\, E2, . . . ,  E 0 vietā var 
likt C u Cļ, . . . ,  CQ; Cļ/A =  C2A 2 — . . .  = Cq/Aq — Cq. Absolūti melna
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ķermeņa starošanas koeficients C0 =  5,75. Tadej var rakstīt, ka
C/A =  5,75 un C =  5,75/1. (7.30)

No form ulas (7.30) redzam s, ka lielumi A  un C ir proporcionāli, 
t. i., ja ķerm enis spēcīgi absorbē siltum a starus, tad sakarsēts tas 
ari spēcigi staros  —  un otrādi.

Siltuma apmaiņa starojot. Tehnikā bieži sastopam a divu p.aralēlu 
virsm u savstarpēja starošana. Sādā gadījum ā staro abas virsm as, 
bet siltumu iegūst tā virsm a, kurai temperatūra zemāka. Siltuma 
plūsmu, ko saņem virsm a ar zemāko temperatūru, var aprēķināt pēc 
form ulas

® =  CU2[ (T l/ m y -  (7V 100)4]S(p, (7.31)

kur C 12 —  kopēja is starošanas koeficients, W /(m 2-K 4) ; T i —  vairāk 
sasildītās virsm as temperatūra, K; T2 —  m azāk sasildītās virsm as 
temperatūra, K; S —  siltuma apmaiņas virsm a, m2; cp —  starošanas 
leņķa koeficients, kas atkarīgs no virsmu novietojum a.

Form ula (7.31) lietojam a visos savstarpējās starošanas gadījum os. 
Atkarībā no virsm as un tās stāvokļa mainās tikai lielumi C \.2 un tp.

Ja sienas paralēlas, cp = l un kopējo starošanas koeficientu C i_2 
var noteikt šādi:

Ci.2= — :-------- ^ --------- ļ------ , (7-32)
i  - L - + - -----------—

C 1 C2 5,75

kur C i —  pirmās virsm as starošanas koeficients, W /(m 2-K 4) ; C2 — 
otrās virsm as starošanas koeficients, W /(m 2-K 4).

K opējais starošanas koeficients vienmēr ir mazāks par atsevišķo 
virsm u starošanas koeficientiem . Aptuveniem aprēķiniem C i_2 vietā 
var lietot tās virsm as starošanas koeficientu, kurai augstāka tem pe
ratūra.

Šķidrumi siltum u staro  līdzīgi cietām vielām. Tehnikā siltuma 
starošanai no šķidrumiem ir maza nozīme, jo  šķidrumos citi siltuma 
apmaiņas veidi ir dom inējošie un kopējā siltuma apmaiņā šķidrumu 
starošanai ir niecīga nozīme.

Siltuma starošana gāzēs. Starošana gāzēs ievērojam i atšķiras no 
cieto vielu starošanas. Vienatom a gāzes un divatom u gāzes, kas sa
stāv no vienādiem atomiem (N2, 0 2, H2 utt.), praktiski siltuma ap
maiņā nepiedalās, un tās uzskatāmas par siltuma stariem caurspīdī
gām. Trīsatom u un vairākatom u gāzes un tvaiki (C O 2, H 2O, SO2, 
C H 4, NH3 u. c .) , kā arī divatom u gāzes (CO , HC1 u. c .), kas sastāv 
no diviem dažādiem atomiem, siltuma enerģiju  staro un absorbē.

Siltuma starošana un absorbēšana gāzēs atkarīga no temperatū
ras, spiediena un gāzes slāņa biezuma. Siltuma absorbēšana gāzēs 
ir atkarīga ne tikai no stara noietā ceļa, bet arī no gāzes koncentrā
cijas. Aprēķinos parasti gāzes koncentrāciju aizvieto ar tai propor
cionālu lielumu —  gāzes parciālo spiedienu.
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Atšķirībā no cietām vielām, kas veido nepārtrauktus starošanas 
un absorbcijas spektrus (staro un absorbē visu garumu viļņus, 
7.5. att.), gāzu spektri ir pārtraukti. Tās staro vai absorbē, tikai n o 
teikta garuma viļņus, bet pārējiem  garumiem ir caurspīdīgas.

Gāzes, būdam as selektīvas siltuma starotājas,: neseko Stefana—  
Bolcm aņa likumam. Tomēr gāzes staroto enerģijas daudzumu izsaka 
tādā pašā veidā kā cietai vielai, tikai ievedot jaunu jēdzienu —  
gā zes melnuma pakāpi eg.

Par gā zes melnuma pakāpi jeb relatīvo gā zes starošanas koefi
cientu sauc attiecību starp siltum a plūsm as blīvumu qs , ko vienādā  
laika spridī staro gā zes slānis, un siltuma plūsm as blīvumu q0, ko  
staro absolūti m elns ķerm enis gāzes tem peratūrā:

No form ulas (7.33) staroto siltuma plūsm as blīvumu var izteikt 
šādi:

lIg — Sgtfo jeb <7g =  8gC’o(7’g /100)4, (7-34)

kur C0 —  absolūti melna ķermeņa starošanas koeficients, C0 =  
=  5,75 W /(m 2-K 4) ; Tg —  gāzes temperatūra, K-

Gāzes melnuma pakāpe eg ir funkcija no gāzes temperatūras tg, 
parciālā spiediena p un gāzes slāņa efektīvā biezuma /, t. i.,

8g—/(^g>PiO-
Dūm gāzēs, ko tehnikā lieto par siltum nesēju, vienlaikus ir o g 

lekļa (IV ) oksīds un ūdens tvaiks, kuri piedalās siltuma starošanā. 
Tāda m aisījum a melnum a pakāpi nosaka šādi:

eg =  Bco2 +  peH2o —Aeg, (7.35)

kur e co 2 — oglekļa (IV ) oksīda melnuma pakāpe; eH,o —  ūdens 
tvaika melnuma pakāpe; p —  koeficients, kas izsaka to, ka ūdens 
tvaika parciālajam  spiedienam ir lielāka ietekme uz starošanu nekā 
gāzes slāņa efektīvajam  biezumam; Aeg —  lielums, kas izsaka o g 
lekļa (IV ) oksīda un ūdens tvaika savstarpējo starošanu. Tehniska
jos aprēķinos šo lielumu ignorē. eCo2, en2o un (3 iegūst no rokas
grāmatām kā tg, p un l funkcijas.

Lai varētu noteikt gāzes melnuma pakāpi, jāzina gāzes slāņa efek
tīvais biezums, kas atkarīgs no tās telpas form as un izmēriem, kurā 
gāze atrodas (sk. rokasgrām atas).

Pēc form ulas (7.34) aprēķina siltumu, ko gāzes slānis staro bez
galībā. Starošana bezgalībā līdzīga starošanai uz absolūti melnu 
virsmu, ja  T = 0 K, jo  arī tad siltuma stari netiek atstaroti.

Tehnikā gāzi parasti ierobežo sienas ar temperatūru virs absolū
tās nulles un melnuma pakāpi es, kas mazāka par vienu. Tad notiek 
savstarpēja starošana starp sienu un gāzes slāni.

Sādu siltuma apmaiņu var izteikt ar siltuma plūsmas blīvumu:
<7gs =  e /ge /sC o [  ( T g / l O O ) 4 -  ( 7 V 1 0 0 ) 4] ,  ( 7 . 3 6 )
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kur e 'g — gāzes slaņa efektīva melnuma pakape. Ta nosakam a šadi:

/ _  S g ~ A g(Ts/Tg) 4 
Eg l - ( T s l T e )* '

kur eg —  gāzes slāņa melnuma pakāpe, kas nosakām a pēc form ulas 
(7 .35); A g —  gāzes slāņa siltuma absorbcijas koeficients, ko var iz 
teikt šādi: A g= e Co3 (Tg/T s) 0’65+  peH2o ; e 's —  sienas efektīvā m el

numa pakāpe: e 's— ^ — > 8s —  sienas melnum a pakāpe; Tg —  gāzes

slāņa temperatūra, K; Ts —  sienas temperatūra, K..
Gāzes slāņa temperatūra Ts m ainās garenvirzienā un šķērsvir- 

zienā, tādēļ formulā (7.36) jāievieto ģeom etriski vidējā temperatūra, 
ko iegūst pēc šādas form ulas:

7g= y r 12r 22, (7.37)

kur T\ —  gāzes temperatūra plūsm as sākumā, K; T2 —  gāzes tem 
peratūra plūsmas beigās, Ķ.

Ja Ts> T g, tad no vienādojum a (7.36) iegūst negatīvu rezultātu. 
Tas nozīm ē, ka šajā gadījum ā gāzes slānis ir siltumu uzņēmis.

f 7.3. SILTUMA APMAIŅA KONVEKCIJĀ (SILTUMA ATDEVE)

Siltuma apmaiņa konvekcijā notiek starp šķidru (gāzveida) vidi 
un cietu ķermeni (v irsm u ), tiem saskaroties. Retāk konvekcija notiek 
starp divām vai vairākām šķidrām (gāzveida) vidēm , piemēram, 
tieša sildīšana ar tvaiku, telpu apsildīšana ar karstu gaisu u. c.

V iens no svarīgiem  faktoriem, kas ietekmē siltuma apmaiņu kon
vekcijā, ir vides plūsmas raksturs. Laminārā plūsmā atsevišķi šķid
ruma slāņi nesajaucas, tādēļ siltuma apmaiņa notiek siltum vadīša- 
nas veidā, tāpat kā cietā ķermenī. Tā kā siltum vadītspējas koeficients 
šķidrumiem ir mazs, tad laminārai plūsm ai siltuma apmaiņa ir nie
cīga . Turbulentai plūsmai siltuma apmaiņa starp virsm u un vidi ir 
daudz intensīvāka, jo  vide labi sajaucas. Pie pašas virsm as arī tur
bulentai plūsmai ir robežkārta, kurā plūsm a ir lamināra, tādēļ tur 
notiek vāja  siltuma apmaiņa. Robežkārta rada pretestību siltuma 
plūsmai. Jo robežkārta plānāka (lielāks vides kustības ātrum s), jo 
ātrāk notiek siltuma apmaiņa.

Izšķir brivo konvekciju  un piespiedu konvekciju . Brīvā konvekcija  
ir šķidruma (gāzes) kustība gar virsmu, un tās pamatā ir siltā un 
m azāk siltā šķidruma blīvumu starpība. Piespiedu konvekcija  ir šķid
ruma (gāzes) kustība gar virsm u spiedienu starpības dēļ. Spiedienu 
starpību var radīt sūknis, m aisītājs, līmeņu starpība u. c.

Konvekcijā atdoto (uzņem to) siltumu var noteikt pēc Ņūtona 
atdzesēšanas likuma. Saskaņā ar šo likumu siltuma plūsma  d<D, ko 
virsm a dS ar tem peratūru ts 1 sekundē atdod apkārtējai videi ar tem-



peraturu U, ir tieši proporcionālā tem peratūru starpībai ts — tv un 
virsm ai dS, t. i.,

d(D =  a ( t s — tv )dS. (7.38)

Stacionaram  režīmam, kad virsm as un vides temperatūras ir ne
m ainīgas, siltuma plūsma

kur a —  siltum atdeves koeficients-, S —  virsm a, m2; ts — virsm as 
temperatūra, °C; tv —  vides temperatūra, °C.

No vienādojum a (7.39) izriet, ka siltum atdeves koeficienta vie
nība ir

Siltum atdeves koeficien ts a izsaka siltum a daudzumu, ko konvek
cijā  1 m2 virsm as atdod {uzņem ) apkārtējai videi 1 sekundē, ja tem 
peratūru starpība starp sienu un vidi ir 1 °C.

Siltum atdeves koeficients atkarīgs no daudziem  fizikāliem  lielu
miem. To var izteikt kā funkciju

Šādas sarežģītas siltum atdeves koeficienta izteiksmes dēļ to ne
var izteikt ar kopēju form ulu, kas derīga visiem  siltum atdeves va 
riantiem.

Parasti siltum atdeves koeficientu aprēķina pēc form ulas, kas 
iegūta eksperimentāli. Šādas form ulas iegūšanai jāzina, kā organizēt 
eksperimentu, lai ar vienu aparātu iegūtos rezultātus bez kļūdām 
varētu attiecināt uz citiem aparātiem. Tādēļ siltum atdeves koeficientu 
nosaka pēc līdzības teorijas principiem  un eksperimentos iegūtos re
zultātus izsaka līdzības kritēriju funkcionālās sakarības veidā. P a 
m atojoties uz līdzības teoriju, noskaidro sakarību starp līdzības kri
tērijiem , kas raksturo pētāmo siltum atdeves procesu.

Konvekciju raksturo Furjē— Kirhofa diferenciālvienādojum s

Vienādojum a kreisajā pusē iekavās parādīta šķidruma elem entā
rās daļiņas temperatūras izmaiņa ļoti īsā laika sprīdī, kurā tā no 
sākuma stāvokļa pārvietojas jaunā stāvoklī dx, dy, dz. V isa kreisā 
puse rāda to siltuma daudzumu, ko ievada elementārā tilpumā šķid
rums, plūstot tam cauri (konvekcijas siltum s). Izteiksme vienādo
juma labajā pusē rāda siltumu, kas no elementārā tilpuma aizplūst 
vadīšanas rezultātā. Sis vienādojum s kopumā parāda, ka stacionā
rajā režīmā abi siltuma plūsm as veidi līdzsvarojas.

<D =  a ( f B- f v ) S , (7.39)

[a ]  [ S ] [ ( / 8- m ]
w

m 2 - K

a =  f(w ,  p, c, t ,p , d, / , . . . ) .

(7.40)
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Parasti vienādojum u (7.40) izsaka šadi:
dt dt dt I d2t d2t d2t \ a,x _ + a y _ + fflz_ = f l ^ _ + _ + _ _ )  . (7.41)

Iepriekš norādīts, ka siltums robežkārtā pie sildvirsm as izplatās 
vadīšanas veidā. So siltuma plūsmu, ja  kārtas biezums ir dx, var 
izteikt ar siltuma vadīšanas vienādojum u

d G > = - X ~ - d S .  (7.42)
dx

No otras puses, pēc Ņūtona likuma, šo pašu siltuma plūsmu var 
izteikt šādi:

d<l> =  aAtdS. (7.43)

Pielīdzinot vienādojum us (7.42) un (7.43) vienu otram, iegūst, ka
dt

a A t = - X ~ .  (7.44)

Vienādojum s (7.44) raksturo siltuma apmaiņu uz virsm as un 
šķidrum a (gāzes) saskares robežas. V ienādojum i (7.41) un (7.44) 
raksturo konvekciju jebkurā sistēmā.

Siltumu līdzība. Lai siltum atdeves koeficienta noteikšanai iegūtu 
matemātisku sakarību starp līdzības kritērijiem, kas raksturo kon
vekciju, jāzina, kādi kritēriji raksturo siltumu līdzību.

/K ritēriju  savstarpējās sakarības iegūšanai pieņem, ka no siltuma 
apm aiņas viedokļa ir divas līdzīgas sistēmas, ko izsaka šādi vienā
dojum i:

dt' , dt' , dt' , dt' 
pirmā sistēma - r - 7 -+ w 'x - - - r + w  y — — + w 'z

dx' dx' * dy' dz'
/ d2t' dPt' d2t' \

~ ū \ dx'2 +  dy'2 + dz'2 / 
dt'

a 'A
dy

dt'' „  dt" „ dt" „ dt" 
otra sistēma - r - ^ + w  x-^~7r + w  y -— - + w  z-

(7.45)

d%" dx" ’  dy" dzh

=  a " ( -
d2t"  d2t"  d2t'‘ 

■“1— ;dx"2 dy" dz" - .
dt"  ’ 

a "A t"  =  — X" —  
dy"

Ja sistēmas ir līdzīgas, var uzrakstīt šādas līdzības konstantes:
x " _y" _  z" _ c
x' y ' z ’ 1 

x "- 1 — — C  •---- ~ — ' X \

t" A t"
= c t

w "x .w "y w "z

t' At' ’ W'x w'y w' z
a" II O

a " r  . r  Cx
a' a '

^a>
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Zinot līdzības konstantes, vienādojum u sistēmas (7.46) m ainīgos 
lielumus var izteikt ar vienādojum u sistēmas (7.45) m ainīgajiem  
lielumiem, jo  x "  =  C i x t "  =  Ctt' utt. Tad iegūst

Cxdt' CwCt (  , dt' , dt' , dt' \
1 , 1  1 *4- ■ —1—. 1 1 I X$) -ļr — • ' ~ļ— %S) -\j------—  -ļ— XS0 7 — * I ==

Cxdx' Ci '  dx' dy' dz' /
CaCt , ļ  dH’ dH' dH' , 

CaCta ' A t ' = - - Q Q - K ' - dt'
Ci dy'

Vienādojum u sistēma (7.47), tāpat kā vienādojum u sistēma 
(7.45), raksturo siltuma apmaiņu līdzīgās sistēmās, tātad šīm vienā
dojum u sistēmām jābūt identiskām, t. i.,

c t CwCt CaCt C ,C t 
----- 7̂ — un CaCt= — ■------.

c % Q Cf

Tādēļ, ievērojot vienādojum u sistēmu (7.45) un (7.47) identitāti, 
var rakstīt šādas sakarības:

Ct CaCt CaCT
jeb — ? r ~ = l ;  (7.48)

Cx C? J C?

CwCt CaCt . CWC(
jeb — -----= 1 ; (7.49)

Cl C? J Ca 

C« c , — Jeb (7.50)

V ienādojum os (7 .48), (7.49) un (7.50) līdzības konstanšu vietā 
raksta to attiecīgās nozīm es, tad

a V a "x"
jeb

ar
ln lm
w'l' w "l"

jeb
wl

a' ~=~ a " ~ a
a 'l ' a " l"

jeb
a l

X' X" X
= N u  =  idem.

Lai būtu ievērota siltumu līdzība, tad Furjē, Peklē un Nuselta 
kritērijiem jebkuras sistēmas attiecīgos punktos līdzības m om entos 
jābūt nem ainīgiem .

Siltum atdeves koeficients a ietilpst Nuselta kritērijā tādēļ,
A

nosakot a, šis kritērijs ir nosakām ais, bet pārējie —  n oteicošie kri
tēriji.

Siltum atdeves vienādojum s, izteikts ar kritērijiem, rakstāms šādi:
N u = f(F o , P e ).
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Pekle kritēriju var pārveidot
wl wl v n D n P e v ļic

P e = ------- ---------------- = R e P r  jeb P r = ~ — = — = — — .
a v a Re a %

Gāzēm Prantla kritērijs nav atkarīgs no spiediena un tem pera
tūras, bet tikai no atomu skaita m olekulā. V ienatom a gāzēm  Pr =  
=  0,67, divatom u gāzēm  P r = 0,72, trīsatom u gāzēm  Pr =  0,8, četr- 
atomu gāzēm  P r =  1.

Siltuma apmaiņa konvekcijā saistīta ar šķidruma (gāzes) plūsmu, 
tādēļ, aplūkojot siltumatdevi, jāievēro ne tikai siltumu līdzība, bet 
arī hidrodinam iskā un ģeom etriskā līdzība. H idrodinam isko līdzību 
raksturo Reinoldsa Re, Frūda Fr un hom ohronais H o  kritērijs, bet 
ģeom etrisko līdzību —  simplekss G.

Brīvajā konvekcijā lietojot Frūda kritēriju, rodas grūtības ar 
šķidruma (gāzes) plūsmas ātruma noteikšanu. Šādos gadījum os iz 
līdzas ar Grashofa kritēriju, kuru iegūst no Arhim ēda kritērija 

s l 3 AoA r =  ļ . Blīvum u starpība izsakāma šadi: Ap =  p0—po(l — pAč) =
v  P°_= p 0pA/, tādēļ, Arhimeda kritērija ievietojot Ap vieta minēto izteiksmi,.

iegūst Grashofa kritēriju G r =  — ^ .

Stacionarai siltuma un vides plūsmai atkrīt Furje kritērijs un 
hom ohronais kritērijs. V ispārinātais siltum atdeves vienādojum s sta
cionārai plūsm ai izsakām s šādi:

Nu =  f(R e , Pr, Gr, G ). (7.51)

So funkciju var izteikt kā pakāpju funkciju
Nu =  C R ehPr™GrnGv. (7.52)

Ievietojot attiecīgās kritēriju izteiksmes, iegūst
l (  wlp \k (  Cļi \m (  g l3p2$At \n (  l \p

a T - c \ ^ r >  \ - r >  ? — > \ d - >  •

no šejienes
p̂ l— mļZ+k+n+ppZ+k+riprn+n—h—

a  =  Q ~ -----------------------------------dP -------------------------- :-------- ’  ( 7 '53>

kur K —  vides siltum vadītspējas koeficients, W /(m -K ) ;  t —  noteico
šais ģeom etriskais izmērs, m; d —  iekārtas diametrs, m; w —  plūs
m as ātrums, m /s; p —  vides blīvums, kg/m 3; p, —  vides dinamiskā 
viskozitāte, P a -s ; c —  vides īpatnējā siltumietilpība konstantā spie
dienā, J /(k g -K ) ;  P —  term iskais izplešanās koeficients; At —  tem
peratūru starpība starp sienu un vidi —  vai otrādi, °C.

V ienādojum s (7.53) uzskatāms par siltum atdeves koeficienta rakr 
sturojošo fizikālo lielumu sakarību iespējam iem  konvekcijas veidiem. 
Konstanti C  un pakāpes k, m, n un p iegūst eksperimentāli. Nosakot 
pakāpes, dažas no tām vienādas ar nulli. Tad attiecīgais kritērijs 
atkrīt un form ula a noteikšanai iegūst vienkāršāku veidu.
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7.4. SILTUMATDEVES KOEFICIENTA NOTEIKŠANA

Siltuma atdeves galvenie veidi ir šādi:
1) siltuma atdeve, videi nem ainot a gregā tstāvokli: siltuma ap

maiņa brīvā un piespiedu konvekcijā, siltuma apmaiņa divfāžu vidēs;
2 ) siltum a atdeve, videi mainot agregātstāvokli: šķidrumam ver

dot, iztvaikojot, tvaikam kondensējoties, vielai mainot agregātstāvokli 
cietās fāzes (kristālu) klātbūtnē;

3) siltum a atdeve ipašos apstākļos: dispersās un bioloģiskās sis
tēmās, ēkās un būvēs, apkārtējā vidē u. c.

Sajā grāmatā aplūkoti tikai daži ķīmiskajā rūpniecībā biežāk sa
stopamie siltuma atdeves gadījum i. Sīku inform āciju par jaunāka
jiem  pētījum iem siltuma atdeves jom ā iespējam s iegūt speciālajā 
literatūrā.

7.4.1. Siltuma atdeve brīvā konvekcijā

Brīvā konvekcija veidojas, šķidrumam (gāzei) saskaroties ar kar
stu virsmu.

Sildot vides kustība rodas Arhimēda spēka ietekmē, kurš pārvieto 
uz augšu karstai virsm ai tuvāk esošos sasildītos (m azāk blīvos) 
šķidruma (gāzes) slāņus. A tbrīvotajā telpā ieplūst aukstā vide. D ze
sējot —  karstam šķidrumam (gāzei) saskaroties ar aukstu virsmu, 
notiek pretējs process.

Brīvā konvekcijā izšķir lam ināro un turbulento plūsmu. Apakšā, 
kur sākas sildvirsm a, ir lam inārais režīms, augstāk —  turbulentais. 
Plūsm as režīm s atkarīgs no temperatūru starpības starp virsmu un 
šķidrumu (g ā z i). Ja A ^ < 15°C , tad pārsvarā ir lam inārais režīms, 
ja  A ^ > 15°C , tad —  turbulentais režīms.

Plūsm as režīm s izsakāms ar kritēriju reizinājum u Gr Pr: ja  
Gr Pr^Z 109, tad plūsm ai ir lam inārais režīm s; ja  Gr P r >  109, tad 
plūsm ai ir turbulentais režīms.

Siltuma apmaiņa atkarīga no virsm as stāvokļa.
Brīvās konvekcijas siltum atdeves koeficientu vertikālām virsm ām  

var raksturot ar vienādojum u:

Nu =  C (G r P r )m(Pr/Prs) n. (7.54)

Konstante C un pakāpes m un n atkarīgas no plūsm as režīma. 
To vērtības atkarībā no plūsmas režīma sakopotas 7.2. tabulā.

7.2. tabula

C, m un n vērtības atkarībā no plūsmas režīma

Plūsmas režīms Gr'Pr c m n

Laminārais SglO9 0,75 0,25 0,25
Turbulentais > 109 0,15 0,33 0,25
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Attiecība (Pr/Prs)°>2!S ir fizikālo īpašību m aiņas korekcija atka
rībā no temperatūras; pieņem, ka gāzēm šī attiecība vienāda ar 1.

Vertikālām plāksnēm  noteicošais ģeom etriskais izmērs, kas ievie
tojam s kritērijos, ir plāksnes augstum s, horizontālām  —  to garum s 
plūsm as virzienā. Kritērijos (bez indeksa) ietilpstošie fizikālie lielumi 
attiecināmi uz virsm as un šķidruma (gāzes) vidējo temperatūru 
^vid= {ts +  tļ)/2 , kur ts —  sildvirsm as vidējā  temperatūra; —  vides 
temperatūra. Kritērijā Prs ietilpstošie šķidruma (gāzes) fizikālie lie
lumi attiecināmi uz sildvirsm as vidējo temperatūru.

H orizontālām  virsmām  ar siltuma apmaiņu, kas vērsta uz augšu, 
siltuma atdeve ir labāka un siltum atdeves koeficients aah ir par 2 0 . . .  
. . .3 0 %  lielāks nekā siltumatdeves koeficients av vertikālai virsm ai, 
kas aprēķināts pēc form ulas (7.54). H orizontālām  virsm ām  ar s il
tuma apmaiņu, kas vērsta uz leju, siltuma atdeve ir m azāka par 
15 . . .  30% nekā vertikālām virsmām.

Vertikālām caurulēm  lietojam s vienādojum s (7.54). Nuselta un 
Grashofa kritērijos kā noteicošo ģeom etrisko izmēru ievieto caurules 
augstumu.

H orizontāliem  cilindriem (caurulēm ), ja  103< G r  P r < 1 0 8, siltum 
atdeves koeficientu var noteikt pēc vienādojum a

Nu =  0 ,5 (G r P r ) 0'25 (Pr/Prs) 0’25. (7.55)

Sājos kritērijos kā lineāro izmēru ievieto diametru.
Ja caurule novietota leņķi (p pret horizontu, form ulā (7.55) d ia 

metra d  vietā jāliek  d ' —— — .cos cp
Lodei, ja  103< G r  P r <  108, siltumatdeves koeficienta noteikšanai 

lietojam a šāda formula:
Nu =  0,56 ( Gr Pr) °>25 (Pr/Prs) °'2S.

Ja 108< G r  P r < 1 0 )0, tad
Nu =  0 ,l3 (G r  P r )° ’33.

Kritērijos garuma vietā lieto lodes diametru.

7.4.2. Siltuma atdeve piespiedu konvekcijā

Siltumatdeves koeficients turbulentai plūsmai taisnā apaļā cau
rulē. Siltumatdeves koeficients taisnām  apaļām caurulēm turbulentai 
plūsm ai izsakāms ar šādu vispārīgu  vienādojum u:

N u = A  R emP rn (Pr/Prs) 0’25. (7.56)

Šķidrumiem (nem etāliskiem ), ievērojot plūsm as virziena ietekmi, 
ja  R e =  104 . . .  5 - 106 un P r = 0,6 . . .  2500, siltum atdeves koeficientu var 
noteikt šādi:

sildot ( t s > tY) N u =0,021 e;Pr°’43R e0’8 (P rjP rs) °’06; (7.57) 
d zesējot (ts< t v ) Nu =  0,02lei Pr°<43R e0’8 (Pr/Prs)°>25. (7.58)
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Koeficienta e; skaitliskās vērtības
7.3. tabula

Re
Ud

1 2 5 10 15 20 30 40
50 un 
vairak

M O 4 1,65 1,50 1,34 1,23 1,17 1,13 1,07 1,03 1
2 • 104 1,51 1,40 1,27 1,18 1,13 1,10 1,05 1,02 1
5 - 104 1,34 1,27 1,18 1,13 1,10 1,08 1,04 1,02 1
M O 5 1,28 1,22 1,15 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 I
l-IO 6 1,14 1,11 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

Prantla, Reinoldsa un Nuselta kritērijos ietilpstošie fizikālie lie
lumi attiecināmi uz šķidruma vidējo  temperatūru, bet Prantla kritē
rijā P rs —  uz sienas vidējo temperatūru (ts —  sienas temperatūra, 
°C; U —  vides temperatūra, °G ). N oteicošais garum s ir caurules d ia
metrs. Koeficients e; koriģē caurules garum a un diametra attiecības 
ietekmi uz a vērtību. Koeficienta si skaitliskās vērtības dotas 7.3. ta 
bulā.

Siltum atdeves koeficientu ietekmē caurules šķērsgriezum a veids. 
Izm antojot form ulas (7.57) un (7.58) neapaļām  caurulēm  (kanā
liem ), ja  P r > 0,6 un P e> 7 0 0 0 , diametra vietā form ulās jāievieto

ekvivalentais diametrs, t. i., dek v = — —, kur 5  —  plūsm as šķērsgrie-‘K
zuma laukums, m 2; x  —  perimetrs, m.

Liektām  caurulēm  (glodenēm ) siltum atdeves koeficients ir lielāks 
nekā taisnām  caurulēm, jo  rodas spēcīgāka virpuļošana. Šādām cau 
rulēm kritiskais Reinoldsa skaitlis arī ir lielāks nekā taisnām  cau
rulēm (pārejas josla  ir, ja  Re =  2 - 104 . . .  3 - 104) un to aprēķina šādi: 

lā  \ ° ’3
R ek =  2300 . . .  10 500 ļ-^ j , kur R —  liekuma rādiuss, m.

Siltum atdeves koeficientu liektām caurulēm  aprēķina pēc tām pa
šām form ulām  kā taisnām  caurulēm, tikai tas jāpareizina ar lielumu 
x, t. i., aR =  xa, kur cxr —  siltum atdeves koeficients liektai caurulei,

'W /(m 2-K ); x = l  +  l,77 d —  caurules iekšējais diametrs, m. G lo-
R

denei x =  1 +  3 ,54 ^ -, kur D —  glodenes locījum a diametrs, m.

Form ulas (7.57) un (7.58) nav lietojam as, ja  caurulē ir paplaši
nājum i, sašaurinājum i vai arī pildījum s. Jo lielāks šķidruma (gāzes) 
caurteces ātrums, jo  lielāks arī siltum atdeves koeficients (pastipri
nās konvekcija ). Tas izskaidrojam s tādējādi, ka, pieaugot caurteces 
ātrumam, sam azinās robežkārtas biezums.

Šķidriem m etāliem  siltum atdeves koeficients ir citāds nekā pa
rastajiem  šķidrumiem vai gāzei. Te ievērojam i lielāka nozīm e ir s il
tuma vadīšanai. Aptuvenos aprēķinos, ja  150 0 0 > P e > 3 0 0 , šķidriem 
metāliem a nosakām s šādi: A /M =5+0,021.Pe0’75.

Ja 2 0 < P e < 3 0 0 , tad Nw =  0,7Pe0’33.
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Kritērijos ietilpstošo fizikālo lielumu skaitliskas vērtības attiecina 
uz šķidrā metāla vidējo temperatūru.

Ja 30, iegūtā siltumatdeves koeficienta vērtība jāreizina ar

ld  \0’16 
koeficientu e ;=  1,72 ļ y ļ

Siltumatdeves koeficienta noteikšana pārejas intervālā. Siltumat- 
deve pārejas intervālā, kas taisnās caurulēs novērojam a, ja R e  m ai
nās no 2300 līdz 10 000 (liektās caurulēs un šaurās taisnstūrveida 
šķērsgriezum a caurulēs Re daudz lielāks), ir ļoti nestabila. Tādēļ sil
tum atdeves koeficienta noteikšanas precizitāte pārejas intervālā nav 
liela. Siltum atdeves koeficientu pārejas intervālā var noteikt no 7.6. 
attēlā dotās līknes, iepriekš nosakot Re.

Siltum apm ainītājus šajā režīmā nav ieteicams projektēt.
Siltum atdeves koeficients lam inārai plūsmai taisnās caurulēs. Ar 

pietiekamu precizitāti siltumatdeves koeficientu laminārai plūsmai 
aprēķina pēc šādas form ulas:

a) apaļām caurulēm,
d I d\  °-33

ja P e  y > 2 0  un m-/jo.s^ 6 , 7 - 10~4, tad A f« = l,5 5  \Pe - A  (m-/^) 0,14.

33

ja  P e ^ -< .20, tad Nu =  S,6 6 ;
J l
b) taisnstūrveida kanāliem,

/ja  P e ^ j - > 70, tad iV « = l ,8 5 ļp e  ^ - ļ ° ’

ja  P e  - y - < 7 0 ,  tad Nu =  7,60,

kur 8 —  kanāla platums, m; / —  kanāla garums, m.
Gāzēm attiecību [x/ns neņem vērā. N oteicošā temperatūra t =

=  ( 4  +  ^ š ) 0’5, k u r  *5 =  ( ^ s ā k  +  ^ b e i g ) 0’5 .
Siltum atdeves koeficients, šķidrumam (g ā ze i) šķērsvirzienā ap

skalojot ribotu cauruļu kūli. Jebkādiem šķidrumiem (gāzēm ), ja

3- 103< i? e < 2 ,5 -1 0 4 un 3 < j - < 4 ,8 ,  siltum atdeves koeficientu var iegūt

pēc šādas form ulas
/  d \-ū-54/  h \~0'14 

=  c ( y )  ( t )  R enP r0’4,* - - W /  w
kur lielumi d, t, h doti 7.7. attēla. Ja caurules novietotas kvadrata 
virsotnēs, tad C = 0,116 , n = 0,72; ja  trijstūra virsotnēs (šahveidā), 
tad C = 0 ,25 , n =  0,65. N oteicošā temperatūra —  šķidruma (gāzes) v i
dējā temperatūra, noteicošais izmērs —  ribas solis t.

Gāzes (šķidrum a) plūsm ai apskalojot caurules, tās ātrumu ap
rēķina attiecībā uz m azāko aktīvo šķērsgriezum a laukumu.

’ Rotējošas caurules siltumatdeves koeficients. Caurulei rotējot ap 
savu asi nekustīgā vidē, siltumatdeves koeficientu var noteikt pēc 
form ulas (7.56). Ātruma vietā form ulā jāievieto caurules virsmas 
lineārais ātrums.
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7.6. att. Siltumatdeves koeficienta 
vērtības atkarībā no Reinoldsa 

skaitļa pārejas intervālā.

7.7. att. Ribotas cau
rules shēma.

Ja 103, tad >4 =  10,6; m =  0; h =  0,35.

Ja 103< P e < 2 ,2 - 1 0 3, tad A = 0 ,0 5 1 ; m = 0,76; «  =  0,35.
Siltuma atdeve, videi šķērsvirzienā apskalojot gludu cauruļu kūli.

Aparatos ar vienreizeju perpendikulāru šķidruma plūsmu (7.8 . ’att. a ) , 
ja  R e <  1000, tad, caurules izvietojot kvadrāta vai trijstūra virsotnēs:

Nu =  0,56s<p R e»čPrW 6 (Pr/Prs)°& . (7.59)

I
7.8. att. Starpcauruļu telpa ar vienreizēju perpendikulāru šķidruma (gāzes)

plūsmu:
a — sildītājs, b — uzplūdes leņķis (p.
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Koeficients Stf=f(<p)

7.4. tabula

9 90 80 70 60 50 40 30 20 10

6(p 1 1 0,98 0,94 0,80 0,78 0,67 0,52 0,42

Ja # e > 1 0 0 0 , tad, caurules izvietojot kvadrata virsotnes,
Nu =  0,228cp Re°’65/Y 0’36(P rļP rs) 0’25, (7.60)

caurules izvietojot trijstūra virsotnēs:
Nu =  0,4sv R e°’6P r0’35 (PrJPrs) ^ 5. (7.61)

N oteicošā temperatūra ir šķidruma vidējā  temperatūra, noteico
šais izmērs —  caurules ārējais diametrs. Koeficients e<p atkarīgs no 
vides uzplūdes leņķa cp (7.8. att. b ), un tā vērtības sakopotas 7.4. ta 
bulā.

Gāzēm attiecība Pr/Prs=  1, Prantla kritērijs Pr atkarīgs tikai no 
atomu skaita gāzē, tādēļ form ulas ir vienkāršākas. Piemēram, ga i
sam, ja  7?e>1000 un caurules izvietotas trijstūra virsotnēs, Nu =  
=  0,356 et(,Re0’6.

Cauruļveida siltum apm ainītajos starpcauruju telpa, kur ievietotas 
šķērssienas, siltumatdeves koeficienta aprēķināšanai lietojam as for
m ulas (7.59), (7.60) un (7.61), tikai Eq, =  0,6.

Š iltum a atdeve suspendētā (pseidosašķidrinātā) slānī. Siltuma 
apmaiņai suspendētā slānī ir tāda priekšrocība, ka iespējam s vienm ē
rīgs temperatūras sadalījum s pa visu slāni. Salīdzinājum ā ar stacio
nāru slāni suspendētā slāņa daļiņu kustība veicina ievērojam u sil
tum atdeves koeficienta palielināšanos starp slāni un sildvirsm u.

Suspendētā slānī iespējam i trīs siltuma apmaiņas veidi:
1) siltuma pāreja pašā suspendētajā slānī; 2 ) suspendētā slāņa 

siltuma apmaiņa ar sildvirsm u; 3) siltuma apmaiņa pašā suspendē
tajā slānī starp šķidrumu (gāzi) un cietajām  daļiņām.

Siltuma pāreja pašā suspendētajā  slāni. Siltum ietilpība cietām 
daļiņām ievērojam i lielāka nekā gāzei, tādēļ siltuma pāreju suspen
dētā slānī nosaka m aisīšanas intensitāte. Cieto daļiņu sarežģītās kus
tības dēļ teorētiski pamatot siltuma pāreju suspendētajā slānī neiz
dodas. Tādēļ pieņem, ka siltuma pāreja suspendētā slānī notiek 
siltum a vadīšanas rezultātā saskaņā ar Furjē likumu. Siltuma dau
dzuma noteikšanai, kas pārvietojas suspendētajā slānī, izmanto efek 
tīvo siltum vad.itspējas koeficientu %ef. Tas atkarīgs no vides ātruma.

Stacionāram  graudainam  slānim  Xef =  0,3 . . .  0,5 W /(m -K ), sus
pendētam slānim tas pieaug desmitkārt un proporcionāli izteiksmei 
(w  — Wkr)h, kur w —  vides ātrums, m /s; r —  kritiskais vides āt
rums, m /s; k —  koeficients; pēc vairāku autoru pētījum iem k m  1 .. . 2.

Efektīvais siltum vadītspējas koeficients pieaug, līdz suspendētā 
slāņa tilpums palielinās 1 ,5 . . .  1,7 reizes, tālāka tilpuma palielinā
šanās samazina Xet- Šķēršļi, kas ievietoti suspendētā slānī, samazina 
Xef, jo  traucē cieto daļiņu plūsmu.
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Suspendētā slāņa siltum a apmaiņa ar sildvirsm u. Suspendētais 
slānis ievērojam i intensificē siltuma apmaiņu starp sildvirsm u un dis- 
perso m ateriālu salīdzinājum ā ar šāda materiāla stacionāro slāni.

Siltum atdeves koeficients a suspendētam  slānim  attiecībā pret 
sildvirsm u atkarīgs no graudainā materiāla īpašībām  (izmēriem, sil- 
tum vadītspējas, īpatnējās siltum ietilpības) un no plūstošās vides 
ātruma un fizikālajām  īpašībām . Palielinot šķidruma (gāzes) āt
rumu, līdz tas ir aptuveni divas reizes lielāks par kritisko ātrumu, 
siltum atdeves koeficients a sasniedz m aksim ālo vērtību. Ja turpina 
palielināt vides ātrumu, siltum atdeves koeficients a kādā posmā pa
liek nem ainīgs, bet pēc tam sam azinās. M aksim ālo siltumatdeves 
koeficientu ccmax var aprēķināt pēc form ulas

Numax =  0 № A r° ’Z. (7.62)

Optim ālo plūsm as ātrumu ayopt iespējam s aprēķināt pēc izteiksmes 

R e0Pt=A rļl8 -\ -5 ,22-jA r,

kur A r =  -  p (,pd2 d —  daļiņas diametrs, m ; pd —  daļiņu bēruma

blīvums, kg /m 3; p —  šķidruma (gāzes) blīvums, kg /m 3; [x —  vides 
dinam iskais viskozitātes koeficients, P a -s ; g  —  brīvās krišanas pa
ātrinājum s, m /s2.

A^Umax =  OCma xl/X\ R e  o p t=  ^ op tP ^ /fJ -,

kur l —  sildvirsm as izmērs pa vertikāli, m.
Liela diametra daļiņām vienādojum s (7.62), ja  A r> \ № , nedod 

pareizu rezultātu, tad ieteicams lietot vienādojum u
Numa. =  0,85,4 r°.19 +  0,006,4

Pēc šī vienādojum a var iegūt apm ierinošas amax vērtības, ja  A r =  
=  108 . . .  109.

Siltum a apmaiņa pašā suspendētajā  slāni starp šķidrumu (g ā zi)  
un cietajām  daļiņām. Siltum atdeves koeficientu aptuveni (precīzu 
form ulu nav) var aprēķināt pēc form ulām

N u = l ,6 -1 0 -2(P e /e )1.3Pr<).33, ja  ReJ&<200; (7.63)
N u = 0 ,4 (P e /e )° .4Pr°>33, ja  i?e /8> 2 0 0 , (7.64)

kur e —  suspendētā slāņa porainība.
Siltuma atdeve, šķidruma kārtai plūstot pa vertikālu virsmu. S il

tumatdeves koeficientu, šķidruma kārtai turbulenti plūstot pa verti
kālu virsm u (P e > 2 3 0 0 ), aprēķina pēc šādas form ulas:

OiH
N u = — -— =0,01 ( Ga Pr R e )0’33.

Ai
Laminārai plūsmai (P e < 2 3 0 0 ):

I
Nu =  0 ,67 (G a2 P r3 R e )9,
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i »7 aH n wdekvp n  H 3p2gkur N u = - — ; Re =  ---------Ga =  — Ê-s -; H  —  virsm as aug-
A  ļj, ļLL

stums, m.
Fizikālie lielumi kritērijos attiecināmi uz šķidruma vidējās kārtas 

temperatūru v̂id= (4 + ^ ķ )0 ,5 , kur ts —  sienas temperatūra, °C ;
—  šķidruma temperatūra, °C.
Ja šķidrums plūst pa caurules iekšējo virsmu, tad

 ̂ 4(e? —8)6
flek v— 1 ^  ’ )

kur d —  caurules iekšējais diametrs, m; 8 —  kārtas biezums, m.
Ja siltum apm ainītājs sastāv no n caurulēm  un sekundē iztek G 

kg šķidruma, tad
w =  G/{Snp) =  G ļ (n (d —S)Sftp),

R e  =  wdekvpj[i =  4 Gļ (ndtiļi) .

Ja ^ e ^ l5 0 0 ,  tad 6 iegūst šādi:

a =  1 ,/
'  n p 2g

Ja šķidrums plānā kārtā plūst uz leju, bet caurulē uz augšu pār
vietojas gāze, tad siltumatdeves koeficients starp gāzi un šķidruma 
kārtu nosakām s pēc šādas form ulas:

Nu =  0,028Re0’8-

Siltumatdeves koeficients, videi plūstot gar plakanu virsmu. Tur- 
bulentai plūsmai, kad 105< /? e < 5 - 1 0 5, siltum atdeves koeficientu ap
rēķina pēc šādas form ulas:

N u = = 0,037  R e0’8 Pr° ’ i3 (P rļP rs) № .
A.

Gaisam  šī form ula vienkāršojas: Nu =  0,032Re0’8.
Kritēriju Nu, R e  un Pr form ulās fizikālos lielum us attiecina uz 

plūsm as sākuma temperatūru, bet kritērijam P rs —  uz virsm as tem 
peratūru.

Kritēriji nosakām i šādi: un P r = — , kur l —  virsm as
v a

izmērs plūsmas virzienā, m.
Laminārai plūsmai, kad i? e < 1 0 5, tad Nu =  0,66Re°'5Pr°’33X  

X  (Pr/Prs) 0’25.
Gaisam  lietojam a šada form ula: N u = 0 ,6 6 R e0’5.
Ja lam inārai plūsmai ir brīvā konvekcija, tad siltumatdeves koe

ficients jānosaka arī brīvajai konvekcijai un turpmākiem aprēķiniem 
jā lieto lielākais siltumatdeves koeficients.

Siltuma atdeve, šķidrumus m aisot. Ķ īm ijas tehnoloģijā  procesus 
bieži veic maisot, pievadot vai aizvadot siltumu.
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Iekārtās, kurās vienlaikus notiek vides m aisīšana un siltuma ap
m aiņa, siltum atdeves koeficientu nosaka, lai aprēķinātu nepiecie- 
šam o sildvirsm u (dzesēšanas virsm u).

Ja silda ar glodeni vai apvalku un aparātā ievietots m aisītājs, 
siltum atdeves koeficientu nosaka šādi:

Nu =  a  = C R emP r0>33 (n/ļxs) 0’u G~\ (7.65)

kur R e = r̂ ~ P r =  G =  -7— ; D  —  tvertnes diametrs, m;
A u m

X —  šķidruma siltum vadītspējas koeficients, ,W /(m -K ); p —  šķidruma 
blīvums, kg/m 3; n —• m aisītāja apgriezieni, s~’ ; dm —  m aisītāja d ia
metrs, m; c —  īpatnējā siltum ietilpība, J /(k g -K ) ;  fAs —  šķidruma 
dinamiskā viskozitāte sienas temperatūrā šķidruma pusē, P a -s ; — 
dinamiskā viskozitāte šķidruma vidējā  temperatūrā, P a -s .

Iekārtām ar apvalku C = 0 ,3 6 , m =  0,67, iekārtām ar glodeni C =  
=  0,87, m =  0,62. Kritēriju form ulās fizikālos lielumus attiecina uz 
šķidruma v idējo  temperatūru (izņēm um s ir (xs) (t& vid +  ̂ s)0,5.

Form ula (7.65) lietojam a, ja Re =  2 - 102 . . .  4 - 105, un tā dod labus 
rezultātus lāpstiņu, propellerveida un turbīnveida maisītājiem , ja 
G =  Dļdm =  2 ,5 . . .  4 un D  ir līdz 1,5 m.

Tvertnēs ievietotie atsitiena vairogi, kas veicina virpuļu rašanos, 
uzlabo siltumatdevi.

7.4.3. Siltuma atdeve, šķidrumam verdot

Atkarībā no tā, kā veidojas tvaiks un notiek siltuma apmaiņa, 
izšķir trīs viršanas veidus.

Pirm ais viršanas veids novērojam s tad, ja  temperatūru starpība 
At starp sildvirsm u un tvaiku virs verdošā šķidruma ir neliela. Tad 
raksturīga m azintensiva viršana. Siltuma plūsm as blīvum s q ir ne
liels. Ūdenim mazintensīva viršana novērojam a, ja  q ir līdz 
5800 'W /m2 un At līdz 5°C . Siltum atdeves koeficientu a pirm ajam  
viršanas veidam  aprēķina pēc brīvās konvekcijas form ulas (7.54).

Paaugstinot temperatūru starpību At, siltum atdeves koeficients a 
un siltuma plūsm as blīvum s q strauji pieaug (7.9. att.). Tas izskaid
rojam s tādējādi, ka veidojas daudz tvaika burbulīšu (kodolu ), kas, 
ceļoties uz augšu, intensīvi sajauc šķidrumu un veicina siltuma ap
maiņu. Sādu viršanu sauc par kodolveida viršanu.

Sinī posm ā siltum atdeves koeficients un siltuma plūsm as blīvum s 
ļoti strauji palielinās, sasniedzot maksimumu. Ūdenim virstot paras
tajos apstākļos, šis posm s novērojam s, kad At =  5 . . . 25°C , bet q =  
=  5 ,8-103 . , .  1 ,16 -106 W /m 2. Siltum atdeves koeficients sasniedz m ak
sim ālo vērtību. Temperatūru starpības' At tālāka palielināšana (aiz 
punkta A  7.9. att.) siltum atdeves koeficientu a un siltuma plūsmas 
blīvumu q ievērojam i sam azina. Tas izskaidrojam s tādējādi, ka, 
palielinot temperatūru starpību, tvaika burbuļu veidošanās
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centru skaits pieaug tiktāl, ka 
tie saplūst kopā un veido tvaika 
kārtiņu, kas atdala sildvirsm u 
no verdošā šķidruma; līdz ar to 
pasliktinās siltuma apmaiņa. 
Sādu režīmu sauc par kārtaino 
uiršanu. Protams, šāda tvaika 
kārtiņa nav stabila —  tā pār
trūkst, veido lielus tvaika bur
buļus, atkal atjaunojas utt.

Aiz punkta B (7.9. att.) sā
kas stabila kārtainā viršana. 
Sajā posmā, palielinoties At, pie
aug arī q, jo  siltuma pāreja 
caur tvaika kārtiņu siltuma v a 
dīšanas, konvekcijas un staroša- 
nas rezultātā kļūst arvien in
tensīvāka.

Šķidrumu viršanas analīze 
rāda, ka siltuma apmaiņas uz
labošanai nav ieteicam s pār
sniegt viršanas otro veidu —  
kodolveida viršanu, t. i., radīt 

pārāk lielu temperatūru starpību starp sildvirsm u un šķidrumu.

f ez minētajiem  viršanas veidiem  vēl novēro m ikroviršanu  jeb  lo- 
viršanu. Tā notiek, ja  šķidruma temperatūra ievērojam i zemāka 

par tvaika temperatūru. Tad tvaika burbuļi, kas rodas uz sildvir- 
smas, nesasniedzot šķidruma virsmu, kondensējas. Ar šādu virša 
nas veidu sastopas, piemēram, lielā šķidruma tilpumā ieliekot sakar
sētu priekšmetu, dažreiz tas novērojam s arī caurulēs.

Pāreju no kodolveida viršanas uz kārtaino viršanu sauc par kri
tisko viršanu. Dažādiem  šķidrumiem kritiskais siltuma plūsm as b lī
vums ir dažāds, piemēram, ūdenim atkarībā no sildvirsm as m ate
riāla <7k r= 6,3 -105 . . . 1 ,29 -106 W /m 2; etilspirtam <?kr =  1 ,73-105 W /m 2 
(ja  ir alum īnija sildvirsm a); etilacetātam qkr=  1 ,3 -105 W /m 2 (alum ī
nija sildv irsm a); m etilspirtam ^kr= 3,93-105 W /m 2 (vara sildvirsma)- 
utt.

Kritisko siltuma plūsmas blīvumu q r̂ šķidrumiem, kas slapina 
sildvirsm u, var aprēķināt pēc šādas form ulas:

7.9. att. Siltuma plūsmas blīvuma q un 
siltumatdeves koeficienta a  maiņa, ūde

nim verdot atmosfēras spiedienā.

(7kr =  3,38-104
A.0'5 (p  -  pt )  ° '542 ( p tr T v ) ^ 0 ° M 2  

pO,4i7"̂ aT67 (7.66)

kur K —  šķidruma siltum vadītspējas koeficients, W / (m -K ); p —  šķid
ruma blīvum s, kg/m 3; pt —  tvaika blīvums, kg/m 3; r —  šķidruma iz
tvaikošanas siltums, J/kg; Tv —  šķidruma viršanas temperatūra, K; 
a —  virsm as spraigum s starp šķidrumu un tvaiku, N /m ; c  —  šķid
ruma īpatnējā siltumietilpība, J /(k g -K ) . Nosakot q ,̂ fizikālos lielu
mus form ulā attiecina uz viršanas temperatūru.
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Koeficienta (p vērtības
7.5. tabula

V id e <p V id e <P

Benzols
Etilspirts
Gazolīns
Heptāns

0,27 24% NaCl ūdens šķīdums
0,46 26% glicerīna ūdens šķīdums
0,36 25% cukura ūdens šķīdums

0,31 Ūdens
0,45 9% NaCl ūdens šķīdums

1,00
0,86
0,62
0,83
0,57
0,91

M etilspirts
Petroleja 0,31 . . .  0,56 10% N a2S04 ūdens šķīdums

Kodolveida viršanai lielos tilpum os un caurulēs, kad siltuma p lūs
mas blīvum s mazāks par kritisko, siltum atdeves koeficientu aptuveni 
aprēķina pēc form ulas

a  =  0,075[1 +  10(pt/(p  —p t)) 2' 3] { l 2h oT )V *qV s, (7.67)

kur v —  kinemātiskais viskozitātes koeficients, m2/s ; q —  siltuma 
plūsm as blīvum s, W /m 2. Fizikālo lielumu (izņēm um s ir pt) skait
liskās vērtības noteiktas viršanas temperatūrā.

Lai aptuveni aprēķinātu a kodolveida viršanai spiedienā 0,02 . . .  
. . .  1 M Pa un siltuma plūsm as blīvum am  līdz 0,4 q^r, izmanto iz
teiksmi

kur pabs —  absolūtais spiediens, Pa; (p —  koeficients, kas ietver šķid
ruma fizikālās īpašības. Krāsaino metālu sildvirsm ām  <p vērtības 
dotas 7.5. tabulā.

Šķidrumu un šķīdumu kodolveida viršanai vertikālās viršanas 
caurulēs (ietvaicētājos, iztvaicētājos) brīvā cirkulācijā siltum atde
ves koeficienta a noteikšanai lietojam a šāda form ula:

Fizikālie lielumi bez indeksiem attiecas uz šķidro fāzi un ir tādi 
paši kā form ulā (7 .67); p0, pt —■ tvaika blīvum i spiedienā 0,1 M Pa 
un darba spiedienā; c —  šķidrās fāzes īpatnējā siltumietilpība, 
J /(k g -K ) ;  —  dinamiskā viskozitāte, P a -s.

Lai noteiktu siltum atdeves koeficientu, šķidrumiem verdot, jāp ie
ņem siltuma plūsm as blīvuma vērtība, un pēc a aprēķināšanas pie
ņemtā vērtība jāpārbauda.

Tvaikam  kondensējoties uz sildvirsm as, iespējam i divi kondensā- 
cijas veidi —  kārtainā kondensācija  un pilienu kondensācija. Kār
tainā kondensācijā kondensāts plānā kārtiņā pārklāj visu virsmu,

a  =  2 ,7 2 - 1 0 - V abso .V '7,

a = A q °’6, (7.68)

7.4.4. Siltuma atdeve, tvaikam kondensējoties
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pilienu kondensācijā tas rodas uz virsm as atsevišķu pilienu veidā, 
kuri, sasniedzot zināmu lielumu, noripo no virsmas.

Pilienu kondensācijā tvaiks brīvi piekļūst sildvirsm ai, tādēļ s il
tuma atdeve ir ievērojam i labāka nekā kārtainajā kondensācijā. Pēc 
dažu autoru datiem, pilienu kondensācijā a sasniedz pat 116 000 
W /(m 2-K ).

Pilienu kondensācijā iespejam a tikai tad, ja  virsma īpaši saga 
tavota un kondensēts to neslapina. Sim nolūkam virsm u pārklāj ar 
īpašām  vielām —  hidrofobizatoriem . To pašu panāk, pievienojot hid- 
rofobizatorus tvaikam. Parasti par hidrofobizatoriem  lieto stearīn- 
skabi vai oleīnskābi vai to sāļus, kā arī merkaptānus (uz vara vai 
tā sakausējumu virsm ām ). Petroleja, m inerāleļļas rada īsla icīgu  
efektu, jo  viegli noskalojas.

Parasti sildīšanas (kondensēšanas) iekārtās, it īpaši, ja  tvaika 
ātrums ® > 1 0  m /s, novērojam a kārtainā kondensācijā. Ūdens tva i
kam kondensējoties, bieži uz vienas sildvirsm as vienlaikus n ovēro
jam i abi kondensācijas veidi.

Kārtainajā kondensācijā viss kondensācijas siltums pārvietojas 
cauri kondensēta kārtiņai. Tā kā kondensāta kārtiņas plūsma pa
rasti ir lamināra, tad siltuma apmaiņa notiek siltuma vadīšanas re
zultātā. Pētījum i rāda, ka kondensāta kārtiņas virsm a ir viļņota 
(pseidolam ināra plūsm a).

Tvaikam kondensējoties uz vertikālām caurulēm, kas garākas 
par 7,5 m, siltumatdeves koeficients uz virsm as zinām u laiku ir ne- 
maffoīgs un pēc tam pieaug. Tas izskaidrojam s ar kondensāta kārti
ņas plūsm as režīma maiņu no laminārā uz turbulento caurules apak
šējā daļā.

Kondensāta kārtiņas laminārai plūsmai siltum atdeves koeficientu 
var izteikt ar šādu vispārīgu formulu:

Nu =  C (G a  P r K u )" ,  

kur C ■— vertikālām caurulēm  2,04; horizontālām  —  1,28; G a =
/3  2

=  — —  G alileja kritērijs; l —  vertikālām caurulēm vienāds ar
H2

C LL
augstum u H\ horizontālām  —  ar diametru d, m; P r = - f -  —  Prantla

A
V

kritērijs; Ķ u =  —  Kutateladzes kritērijs; A i= t t  — ts —  tvaika it

un sienas ts temperatūru starpība; n — vertikālām  un horizontālām  
caurulēm 0,25.

Ievietojot attiecīgās kritēriju izteiksmes, iespējam s iegūt siltum
atdeves koeficienta form ulas jebkuru tvaiku kārtainai kondensācijai.

Vertikālām  caurulēm vai sienām
4 .

o v - 2 , ° 4 E t ļ /  < M 9 >

kur r —  īpatnējais kondensācijas siltums, J /kg; p —  kondensāta blī
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vums, kg /m 3; X —  kondensēta siltum vadītspējas koeficients, 
W /(m -K ) ;  M- —  kondensēta dinamiskā viskozitāte, P a -s.

īpatnējais kondensācijas siltums jānosaka kondensācijas tem pe
ratūrā tu bet lielumi X, un p —  kondensēta vidējā  temperatūrā, 
t. i., fVid= (ft +  4 ) /2 .  _

Koeficients et apreķinams pec form ulas

e t = [ ( W M V M - 0-125,

kur Xs, jXs —  attiecīgi kondensēta siltum vadītspējas koeficients un 
dinamiskais viskozitātes koeficients sildvirsm as temperatūrā.

K oeficients 8t ir ievērojam i liels, ja  kondensējas tvaiki, kas veido 
viskozus kondensētus, un ja ir liela temperatūru starpība At. Ūdens 
tvaikam et=  1.

Formula (7.69) lietojam a kondensēta lam inārai plūsmai. Turbu- 
lentam režīmam iegūst samazinātu siltum atdeves koeficientu.

Ūdens tvaikam  kondensējoties, siltumatdeves koeficienta noteik
šanai formula (7.69) pārveidojam a šādi:

a = 2 ,0 4  ( / /A ^ o ,25 •

Siltuma plūsmu cauri sildvirsm ai var izteikt ar vienādojum u
<D =  aAčS,

kur <D —  siltuma plūsma, W ; S =  ndnH  un n —  cauruļu skaits; tad 
Ū) =  aAtnndH.

No otras puses, ja  kondensējas G kg /s  tvaika, siltuma plūsmu 
var izteikt arī šādi:

Gr
<D =  Gr vai Gr =  a,AtntidH  un HAt = ------- -—- ,

andn
kur r —  īpatnējais kondensācijas siltums, J/kg.

Ievietojot šo izteiksmi form ulā (7.69), iegūst
3 ___________

a = 3 ,7 8 r  • (7-70)
jmCr

Kondensējoties ūdens tvaikam, form ula (7.70) pārveidojam a šādi:

a = 3 ,7 8 B  ~ ļ  .

Koeficienta B  vērtības dotas 7.6. tabulā.
Formulā (7.70) neietilpst lielumi A  ̂ un H, tādēļ to dažreiz ērtāk 

lietot a noteikšanai nekā formulu (7.69).
Siltum atdeves koeficienta noteikšanai kondensēta kārtiņas turbu- 

lentai plūsmai lieto šādu izteiksmi:

«  =  4 ,9 , 0 - . [ ^ r S , , 7 „
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7.6. tabula

Koeficientu A un B vērtības atkarībā no ūdens tvaika kondensacijas temperatūras

tk, °c 100 110 120 140 160 180

A 6960 7100 7240 7420 7490 7520

B 1010 ļ 1040 1070 1120 1150 1170

Sī formula izm antojam a, ja  RekT> 4 00 . Jāatzīmē, ka kondensāta 
kārtiņas plūsmai dažādi autori dod dažādas kritiskā Reinoldsa 
skaitļa vērtības (J?ekr =  60 . . .  525).

Reinoldsa skaitli plūstošai šķidruma kārtiņai aprēķina pēc for
mulas

Re =  4GJndn\i=l,27G/dnn,

kur ļx —  kondensāta dinamiskais viskozitātes koeficients, P a -s.
Tvaikiem kondensējoties uz-horizontālu  cauruļu kūļa, vidējo sil- 

tumatdeves koeficientu izsaka šādi:

a h = l,2 8 e e t ļ /  —— = 2 ,02eetA,"ļ/ (7.72)

kur d —  caurules ārējais diametrs, m; l —  caurules garums, m. 
P ā rljie  apzīm ējum i tie paši, kas formulā (7.70).

Formulu (7.72) var pārveidot šādi:

W ^ =2’02'B V-t t -
H orizontālam  cauruļu kūlim, kas izvietots vairākās rindās, sil- 

tumatdeves koeficients m ainās līdz ar cauruļu izvietojum u, jo  kon
densāta kārtiņas biezums nākam ajās rindās atkarīgs no šī izvieto
jum a veida (7.10. a tt.). Kondensāta kārtiņa pieaug virzienā no aug

šas uz leju, bez tam sam a
zinās caurplūstošā tvaika 
daudzums, tādēļ tālākās 
cauruļu rindās (no augšas 
uz leju) a sam azinās. M i
nētajiem  gadījum iem  v i
dējo siltum atdeves koefi
cientu iegūst šādi:

0Cvid =  8 tth ,

kur ah —  aprēķina pēc for
mulas (7 .72); 8 iegūst no 
7.11. attēla atkarībā no 
cauruļu izvietojum a.

oei
7.10. att. H orizontālais cauruļu izvietojum s: 

a — kvadrāta virsotnēs, b — trijstūra virsotnēs (šah- 
veidā).
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c
9

7.11. att. Koeficients e atkarībā no 
cauruļu rindu skaita (skaitot no 

: augšas):
1 —_ cauruļu izvietojums kvadrāta vir
sotnes, 2 — cauruļu izvietojums šah- 

veidā.

100 120 KO 160 180 20C 
t, °C

7.12. att. Koeficienta C vērtības.

Tvaikam kondensejoties glodenes un horizontālās caurules iekš
pusē, siltumatdeves koeficientu var aprēķināt pēc form ulas

a = l ,3 6  Cq0H °& d -№ ,

kur C —  koeficients, kas ietver kondensēta un tvaika fizikālos lie
lumus (tā vērtības atkarībā no kondensācijas temperatūras dotas 
7.12. attēlā); q —  siltuma plūsmas blīvum s, W /m 2; / —  caurules ga 
rums, m; d —  caurules iekšējais diametrs.

Nav ieteicams veidot garas glodenes. Garās glodenēs to apakšējā 
daļā uzkrājas kondensāts un pazem inās tvaika spiediens, līdz ar to 
sam azinās temperatūru starpība starp tvaiku un sienu.

Ja vidējā  temperatūru starpība A / =  3 0 . . .  40 °C, tad pieļaujam ā 
maksim ālā attiecība (lld ) max atkarībā no tvaika spiediena ieteicama 
šāda:

p, M Pa ļ 0,5 ļ 0,3 ļ 0,15 ļ 0,08 

( l/ d )m№ | 275 | 225 p l7 5  [72 5

Ja At ir ar citu vērtību, tad ar tvaiku apsildām ām  glodenēm  
ittiecība (l/d)max jāpareizina ar koeficientu 6/ļ/A t.

Dalot form ulu (7.72) ar formulu (7.69), iegūst, ka

a h = 0 ,62e 1/

kur ah —  siltum atdeves koeficients horizontālai caurulei; av —  sil
tumatdeves koeficients vertikālai caurulei.

1
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Ja caurules augstum s H & 6 ,5 d , tad siltum atdeves koeficients abos 
gadījum os ir vienāds. Ja H —S\d, tad c t h ~ l ,88av. H orizontāli n o 
vietotām  caurulēm siltuma atdeve ir labāka nekā vertikāli novieto
tām. Tas attiecas uz vienu cauruli vai pirmo cauruļu rindu. N ovie
to jo t caurules horizontāli vairākās rindās, siltuma apmaiņa iekārtā 
ievērojam i pasliktinās.

Reālos apstākļos temperatūru starpība At, ko ievieto siltum atde
ves koeficienta aprēķināšanas form ulās, ir m ainīgs lielums. Pēc 
form ulām  (7.69), (7.72) un citām noteiktais a jāreizina ar koefi
cientu b. Apzīm ējot ar Ati temperatūru starpību starp tvaiku un v ir
sm u caurules apakšā, bet ar A h  —  augšā, b ir šāds:

Ati
At2

0,5 1,0 2,0 5,0

b 0,96 1,0 1,06 1,15

Tvaikam kondensējoties, siltumatdeves koeficientu a ietekmē arī 
tvaika plūsm as virziens. Ja tvaika plūsma un kondensāta plūsma 
vērstas vienā virzienā, kondensāta ātrums pieaug, tā kārtiņas bie
zum s sam azinās un uzlabojas siltuma atdeve. Turpretī, ja  tvaika 
plūsm as virziens ir pretējs un tvaika ātrums ir neliels, tvaiks bremzē 
kondensāta plūsmu, tādēļ tā kārtiņas biezums pieaug un siltuma 
apmaiņa pasliktinās. Tvaikam plūstot pretī kondensātam ar lielu 
ātrumu, tas atrauj kondensētu no virsm as un siltuma apmaiņa 
u zlļbo jas .

Tvaikam kondensējoties, nekondensējam o gāzu (gaisa) piem aisī
ju m i ievērojam i samazina siltumatdeves koeficientu, jo  ap sildvir- 
smu veidojas nekondensējam ās gāzes kārta, caur kuru tvaika m o
lekulas var pārvietoties difundējot. Tādēļ jārūpējas, lai nekondensē
jam ās gāzes no siltum apm ainītājiem  tiktu savlaicīgi aizvadītas.

Ja tvaikā ir gaisa piemaisījumi, tad pēc iepriekš m inētajām  for
m ulām  aprēķinātais siltumatdeves koeficients jāreizina ar koeficientu 
eg, ko nosaka pēc 7.13. attēlā dotās līknes. Ja tvaikā ir 1% gaisa, 
siltuma atdeve pasliktinās aptuveni par 60% .

Ja ūdens tvaikam (spiedienā 0,1 M P a) siltum atdeves koeficientu 
pieņem par 100% , tad sērskābei tas aptuveni ir 80% , am onjakam  —

70% , oglekļa dioksīdam  —  50%, 
etilspirtam — 25%  un benzolam  — 
20%.

Parkarseta tvaika kondensaci- 
jas aprēķiniem  lietojam as tās pa  ̂
šas form ulas, kuras lieto piesāti
nātam tvaikam, tikai r vietā jā ie
vieto šāda summa: r' =  r +  C t{ tP—
— 4 ), kur Ct —  pārkarsēta tvaika 
īpatnējā siltum ietilpība, J /(k g -K ) ; 
tp —  pārkarsēta tvaika tempera- 

Ga/sa daudzums %  tūra, °C; tk —  kondensācijas tem- 
7.13. att. Koeficienta eg vērtība. peratūra, °C.
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Aptuvenās a  vērtības
7.7. tabula

Siltuma atdeves veidi a, W /(m 3'K)

Gāzēm brīvā konvekcijā 6 . .3 5
Gāzēm pārvietojoties pa caurulēm vai starpcauruļu 1 2 . . .  120
telpā
Tvaikam pārkarsētājā 1 2 0 . . .2 3 0 0
Ūdenim brīvā konvekcijā 1 2 0 . . 1200
Ūdenim cirkulējot caurulēs 5 8 0 . . 11 600
Ūdenim verdot 2 3 0 0 . . 11 600
Ūdens tvaikam kondensējoties (piesātinātam) 4 6 0 0 . . 17 400

Siltum atdeves koeficients krasi m ainās atkarībā no konkrētajiem  
apstākļiem. Aptuvenās siltum atdeves koeficienta a izm aiņas robežas 
sakopotas 7.7. tabulā.

Piesātinātam ūdens tvaikam kondensējoties siltum apm ainītājos, 
ar praksei pietiekamu precizitāti pieņem, ka siltum atdeves koeficients 
vienāds ar 10 000 . . .  12 000 W / (m2 • K ) .

7.5. SILTUMA PĀREJA (PĀRNESE)
NEMAINĪGĀ TEMPERATŪRĀ

Līdz šim tika aplūkota siltuma izplatīšanās vadīšanas, starošanas 
un konvekcijas rezultātā. Reālos apstākļos jāsastopas ar jauktiem 
siltuma izplatīšanās veidiem, kad vienlaikus notiek starošana un 
konvekcija vai pat visi trīs siltuma apm aiņas veidi.

Jaukta siltuma apmaiņa var notikt nem ainīgos un m ainīgos tem 
peratūras apstākļos.

Siltuma atdeve, kurā vienlaikus noris starošana un konvekcija. 
Siltuma apmaiņas iekārtās, kur virsm a saskaras ar gāzveida vidi, 
siltums vienlaikus izplatās konvekcijas un starošanas rezultātā, pie
mēram, iekārtas sildīšana ar gaisu vai dūm gāzēm , siltum apm aiņas 
iekārtu siltuma zudumi apkārtējā vidē u. c.

Ja sienas temperatūra ts lielāka par vides temperatūru U (var 
būt arī otrādi) un ja  vide ir gāzveida, tad konvekcijas siltums 3>k 
un starošanas siltums ® st aizplūst no virsm as vienlaikus. K opējo 
no virsm as aizplūstošo siltuma plūsmu izsaka vienādojum s

(D =  (Dk +  <Dst- (7.73)

No iepriekšteiktā zināms, ka
<Dk =  ct ( tB- U ) S ,  (7.74)

kur (Dk —  siltuma plūsma konvekcijas rezultātā, W ; a —  siltum at
deves koeficients, ^ / ( m ^ K ) ;  S —  virsm a, kas piedalās siltuma ap
maiņā, m2.

Siltumu, kas aizplūst starojot, var noteikt pēc form ulas (7.33), 
to reizinot un dalot ar izteiksmi ts — tv. Tad iegūst

C 12[ ( r s/ 100) 4-  ( r v/ 100) 4]tp
O s t= --------------------- ,— 7~--------------------i t s- t y ) S .  (7.75)

ty
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V ienādojum ā (7.75) izteiksmi C 1,2[ ( r s/1 0 0 )4- ( r v/1 0 0 )4]cp apzīmē

(7.77)

t S t\
ar ast. Siltuma starošanas vienādojum s tad uzrakstāms šādi:

0>Bt =  a 8t ( f8- M S .  (7-76)
Koeficientu ast sauc par tiešo siltum atdeves koeficientu. Tas rāda 

siltum a daudzumu, ko starojot atdod (uzņem ) 1 m2 virsm as 1 se 
kundē, ja tem peratūru starpība starp virsm u un vidi ir 1 °C.

No vienādojum a (7.76) iegūst koeficienta ast vienību:

r 1 t® * ]  -  W
L [ S ] [ ( ^ - M ]  m2-K '

K opējo siltuma plūsmu, ko virsm a atdod apkārtējai videi staro- 
šanā un konvekcijā (vienādojum s (7 .7 3 )), var uzrakstīt šādi:

0~cxk(^s —1\) S -f~ ocst ( ty )S  jeb
=  (Kk+ ocst) (ts tY)S  =  a ( t s ty )S .

Izteiksmi ak-f-ast =  a (dažreiz apzīm ē ar ]3) sauc par kopējo  (sum 
m āro) siltum atdeves koeficientu konvekcijā  un starošanā, W /(m 2-K ).

Siltuma pāreja caur plakanām sienām. Ļoti bieži ķīmiskās rūp
niecības iekārtās siltuma apmaiņa starp divām vidēm notiek caur 
sienu. To sauc par siltuma pāreju (pārnesi).

Ja temperatūra nemainās, siltuma pāreju saliktā sienā (7.14. att.) 
v ispirm s izsaka ar vides /  konvekcijas rezultātā sienai atdoto s il
tuma plūsm as blīvumu:

q =  a\ (t{ — t ) , (7.78)
kur cti —  vides /  siltum atdeves koeficients.

Tā kā sistēmas temperatūra nemainās, tad viss siltums, kas no 
vides I pāriet uz virsmu, aizplūst cauri sienai. Sienā siltums izplatās 
vadīšanas veidā, tādēj var rakstīt, ka siltuma plūsm as blīvums

t - t "
s (7. 79)

8ļ 62 
Ai A2

Sienai pieplūstošais siltums konvekcijas 
(vai arī konvekcijas un starošanas) rezultātā 
aizplūst uz vidi II. A pzīm ējot vides II  sil
tumatdeves koeficientu ar a2, var rakstīt, ka

q =  a 2 ( t"  — t2). (7.80)
Saskaitot vienādojum us (7.78), (7.79) un 

(7.80) un izdarot attiecīgas matemātiskas 
darbības, iegūst

q = - -------------- ļ -----------------( U - h ) .  (7.81)

7.14. att. Siltuma pāreja 
saliktā sienā. ai -+ L

6 11-----
A OC2

288



Vienādojum ā (7.81) locekli -------— -•— — apzīmē ar k un
— +  2 -  —  
a i i % +  a2 

sau par siltum parejas koeficien tu ; tad
q =  k ( t l - t 2). (7.82)

Siltuma plūsma, kas sekundē pāriet caur plakanu sienu ar lau
kumu 5 , ir šāda:

®  =  k { h - t 2)S . (7.83)

Siltum pārejas koeficienta vienība ir
[<D] W

[S ] [A /] m2-K

Siltum pārejas koeficien ts izsaka siltum a daudzumu, kas pāriet no 
vides ar augstāku tem peratūru cauri sienai uz vidi ar zem āku tem 
peratūru caur 1 m2 virsm as 1 sekundē, ja  tem peratūru starpība starp  
vidēm ir 1 °C.

Siltum pārejas koeficienta locekļus —  =  R X un —  =  R2 sauc par
Ctj 02

n g
siltum atdeves pretestību  (ā rējo  p retestību ), bet 2 —  = R 3 —  par

1
siltum vadītspejas term isko pretestību  (iekšējo  p retestīb u ). So pre
testību summu sauc par kopējo  siltum a pārejas term isko pretestību :

R = - ļ = R i  +  R 2 + R s, (7.84)

kur R —  kopējā termiskā pretestība, (m2-K )/W .
Ja iekšējā pretestība R 3 salīdzinājum ā ar ārējām  pretestībām ir 

n iecīga (iekārtās ar m azu siltuma apm aiņas intensitāti), to var ne
ievērot un siltum pārejas koeficientu tad iespējam s noteikt šādi:

1 a i « 2

1 1 a i +  «2 
a i  0 ,2

Ja kāds no siltum atdeves koeficientiem  ievērojam i mazāks par 
otru, tad siltum pārejas koeficients aptuveni vienāds ar mazāko s il
tum atdeves koeficientu, t. i., ja  a i < 02, tad k ^ a u ja  a i > 02, tad 
k 02*

No form ulas (7.83) var rakstīt, ka
1 At . At 
k ~  0 / 5  ”  q '

Ja <7 = 1  W /m 2, tad R =  At, t. i., termiskā pretestība ir temperatūru 
starpība, kas atbilst siltuma plūsm as blīvum am  1 W /m 2.
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Siļtum pārejas koeficienta aprēķināšanai ribotām caurulēm jā lieto 
ekvivalentais siltumatdeves koeficients ae, kas nosakām s pēc 7.15. at
tēlā dotā grafika atkarībā no aprēķinātās a vērtības.

Siļtum pārejas koeficientu k, kas raksturo siltum pāreju (plūsmu), 
ribotām caurulēm caur sienu no siltākas vides uz aukstāku, aprēķina 
pēc form ulas

kur k —  siļtum pārejas koeficients, ^ / ( m ^ K ) ;  5a, Si —  ribotās cau 
rules ārējo (ieskaitot ribas) un iekšējo virsm u laukumi uz vienu 
caurules garuma metru, m2; a2 —  siltumatdeves koeficients caurules

ieskaitot nogulum us uz virsm ām , (m2-K )/W .
Aprēķinot siļtum pārejas koeficientu siltuma apmaiņas iekārtām, 

jāievēro, vai uz sildvirsm as nav nogulum u kārta. Nogulum u kārta 
uz sildvirsm as ne tikai pasliktina siltuma pārejas  intensitāti, bet 
vienlaikus paaugstina .sienas temperatūru; tas dažreiz var būt par 
iemeslu avārijai. Aprēķinos pieņem, ka nogulum u kārtas biezums 
0,5 . . .  1 mm, bet siltūm vadītspējas koeficients 1,2 . . .  2,3 W /(m -K ).

.S iltum a pāreja  caur cilindriskām  sienām. Tehniskās iekārtās sil
tums bieži pāriet caur cauruļu un cilindrveida sienām.

Tāpat kā plakanām sienām, cilindrveida sienām var sastādīt trīs 
siltuma plūsmas blīvuma vienādojum us —  atsevišķi iekšējai un ārē
ja i videi un caurules sienai. Sastādot šos vienādojum us, siltuma plūs
mas blīvumu izsaka uz vienu metru caurules garuma.

Ievērojot 7.16. attēlā' dotos apzīm ējum us, videi /  siltuma plūsm as 
blīvum s izsakāms šādi:

Ja siltuma plūsma notiek nem ainīga .tem peratūra, tad siltuma 
plūsm as blīvumu sienai var noteikt šādi:

Saskaitot šos trīs vienādojum us un izdarot attiecīgas m atem ātis
kās darbības, iegūst

k

iekšējai plūsmai, W /(m 2-K ); 2 ^ ------- termiskās pretestības summa,
K

t ' - t "

2,73X & d x

V idei II  siltuma plūsm as blīvumu izsaka vienādojum s
<7o =  ®2 it" — t2)n d 2.

q0=*
l _ + _ i _ l g A + _ 2

1 O n 01 & A

{ t i - t 2). (7.85)

aiitdi 2,73X d\ q 2nd2
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7.15. att. Ekvivalentais sil- 7.16. att. Siltuma pāreja cilin-
tumatdeves koeficients a e=  driskā caurulē.

=/(<*)■

Vienādojum ā (7.85) izteiksmi

. 1kc, ----------  -

Ou\Kd\ 2.73A, d\ aļiidļ

sauc par cilindriskas sienas siltum pārejas koeficien tu  (viendabīgai 
sienai).

Ja siena sastāv no vairākām  kārtām, tad

£c = "
1

x—n
1 ■ V 1 1 . d

aindļ 2,73X dn a 2nd2

K oeficien ts kc rāda to siltum a daudzumu, kas 1 sekundē pāriet no 
vienas vides uz otru cauri cilindriskai sienai, ja tem peratūru starpība  
starp vidēm  1 °C tin sienas garum s  1 m.

Kopējā siltuma plūsmā, kas pāriet caur l metrus garu cilindrisku 
virsmu,

d2Ja — < 1 ,5 , siltuma pareju cilindriskas sienas var aptuveni no- 
d\

teikt ar kļūdu 2 . . . 3 %  pec form ulas (7.83), kas attiecas uz plaka
nām sienām. Tad S = n d vidf,'kur dvid■—  caurules vidējais diametrs. 
Ja a i»*a 2, tad d vid= (d2 +  d ,)0 ,5 ; ja  a i > a 2, tad dVid =  d2, ja  d2 ir cilin 
dra diametrs tās vides pusē, kurai mazāks- siltum atdeves koeficients 
a2; ja  a i < a 2, tad dvid =  ̂ i.



7.6. SILTUMA PĀREJA M A IN ĪGĀ  TEMPERATŪRĀ

Līdz šim, apskatot siltuma pāreju, pieņēma, ka vidēm  visos to 
punktos temperatūra ir vienāda. Praksē šādi gadījum i ir reti. P a 
rasti dažādās siltuma apmaiņas iekārtās novērojam a temperatūras 
maiņa pa sildvirsm u, kā ari temperatūras maiņa līdz ar laiku (nesta
cionāra siltuma plūsm a).

Siltuma pāreja, temperatūrai m ainoties pa sildvirsm u. Sis ir viens 
no bieži sastopamiem stacionāras siltuma pārejas gadījum iem , kad 
sienas abās pusēs ilgstoši pievada vides ar noteiktām temperatūrām 
(7.17. att.).

Ja vienai videi temperatūra gar sildvirsm u m aiņas no / i s līdz t\b, 
bet otrai —  no t2s' līdz t2b, tad pēc vienādojum a (7.83) pārejošo sil
tuma plūsmu"noteikt nevar.

Lai aprēķinātu pārejošo siltuma plūsmu m ainīgā temperatūrā, no 
sildvirsm as izdala bezgalīg i mazu virsm as daļu dS. Tad pēc vienā
dojum a (7.83) pārejošo siltuma plūsmu izsaka šādi:

kur t\ —  siltākās vides temperatūra, °C; t2 —  aukstakas vides tem 
peratūra, °C.

Ja vides I  patēriņu apzīm ē ar Gu bet vides II  patēriņu —  ar G2, 
tad siltuma plūsmu dfl), ko vide I  atdod virsm ai dS, radot bezgalīg i 
mazu temperatūras izmaiņu dtu var izteikt šādi:

f d<b= — GļCldtļ- (7.87)

Vienādojum a labajā pusē ir mīnusa zīme, jo  d tx m ainās no aug
stākas temperatūras uz zemāku (atdziest).

Pieņemot, ka viss siltums d<D izplūst cauri sienai, vidē II, uzņe
mot šo siltumu, temperatūra izm ainīsies par bezgalīg i m azu lielumu 
dt2, t. i.,

kur c i un c2 —  attiecīgas vides īpatnēja siltumietilpība, J /(k g -K ) .  
No vienādojum iem  (7.87) un (7.88) var rakstīt

No dtļ atņemot dt2 un apzīm ējot reizinājum u Gc ar «ūdens ekvi

valentu» U, var rakstīt, ka GiCļ =  Ui, G2c2 = U 2 un T r  +  77-  =  m,
U\ U  2

tad iegūst

d<& =  k (ti — t2)dS, (7.86)

dQ) =  G2c2dt2, (7.88)

(7.89)
m
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A pvienojot vienādojum us (7.86) un (7.89), 
var rakstīt:

&

d ( t i - t 2)
t\~ti

=  —mkdS.

Integrejot šo vienādojum u no tis — t2s līdz 
tih — t2b, iegūst

J
U‘ - t  2!

d ( h - t 2)
t ļ —to

=  —mk dS vai

tib~ t 2b Atb , c 
ln — ---- r -r -= ln  —— =  — mkS, (7.90)

II

kur Atb — tih — t2

tis—t2s Ats

:b —  beigu  temperatūru starpība 
starp vidēm ; Ats =  tļs — t2s —  sākuma tem pera
tūru starpība starp vidēm.

Ja vides /  patēriņš ir Gx un tās temperatūra 
m ainās no_ tļs līdz ^ b, tad šī vide zaudē šādu 
siltuma plūsmu:

<D= GiCi (tis — tib) =  U ļ (tļs — t1b).

Pieņemot, ka vide II visu šo siltuma plūsm u uzņem, tad 
(I> =  G2c2 (t2b — t2s) — U2 (t2b — t2!i) vai 

<I> „  O

dh

KdS

i H -
7.17. att. Siltuma pār
eja mainīgā tempera

tūrā.

t f - h b
un £ /»= '

t2b- t i

Koeficientu m var izteikt šadi:
1 , 1 {tis- t xb) + i t 2b- t ^ )  { t ts- t 2s) ~ ( t ^ - t 2b) , u 

u, u 2~ ‘ o  o  ~  360

m-
Ata — A h

( 7 . 9 1 )

Vienādojum ā (7.90) m vieta liekot izteiksmi (7.91), iegūst

ln Atb
A ts

2,3 lg
A ts

Ats—Atb
ČD

A ts A^b
Atb

kS  jeb 

kS. (7.92)

Izsakot no vienādojum ā (7.92) siltuma plusmu, kas caur virsm u 
no vienas vides aizplūst uz otru, var rakstīt

m u Ats—Atļ,<X> =  k ---------------r r - S ,
2,3 lg

Ats
Atb
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t: t:

7.18. att. Plusmu. pamatveidu shēmas:
/  — līdzplūsma, 2 — pretplūsma, 3 — šķērs- 

plusma, 4 — jaukta plūsma.

7.19. att. Plūsmu temperatūru sa- 
dalījum s' pa sildvirsmu t = f ( S ) :

a — līdzplūsmai, b — pretplūsmai.

kur A /s -A /b

2,3 lg A /s
A /b

=  A^vid sauc par vidējo logaritm isko tem peratūru

starpību.
4?isinājumā_ aplūkotajā siltuma pārejā abās vidēs ir vienāds p lūs

mas virziens. Sādu plūsmas veidu sauc par līdzplūsmu. Līdzplūsm as 
gadījum ā, ja  temperatūra m ainās pa sildvirsm u, aizplūstošo siltuma 
plūsmu aprēķina pēc vienādojum a

CD—kAtvidS- (7.93)

Temperaturu starpību A^vid nosaka ka vidējo  logaritm isko tem pe

ratūru starpību, ja  - ^ > 2 .  Pārējos gadījum os to ar pietiekamu 
Ačb

precizitāti var noteikt ka v idējo  aritmētisko temperaturu starpību, t. i., 
tvld=  (Ats +  Atb)/2.

Bez aplūkotas līdzplūsm as siltuma apm aiņas iekārtās var but 
pretplūsm a, škērsplūsm a  un jaukta plūsma  (7.18. att.).

Lai nekļūdīgi varētu noteikt temperatūru starpību, temperatūras 
izmaiņu parasti attēlo t, S koordinātās (7.19. att. a, b ).

V isām  plūsmām, ja  temperatūra m ainās pa sildvirsm u, siltuma 
pāreju aprēķina pēc vienādojum a (7.93), m ainās tikai vidējās log a 
ritmiskās temperatūru starpības noteikšana.

Pretplūsm ai Ačvid nosaka šādi:

Â yid =
A^max'

2,3 lg

- A  tD 
Atra: 
Attmin
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kur (s.tma,K =  t\b — tis —  lielākā tem peratūra starpība; A /m in=/is —1?° —  
mazākā tem peratūru starpība.

Visiem  pārējiem  plūsmas veidiem  A /Vid aprēķināšanai lieto analī- 
tisko, bet visbiežāk —  grafisko paņēmienu pēc šādas sakarības:

iA/vid = 'lļ)A^vid.

Koeficientu iegūst no grafikiem  (7.20. att.) kā sakarību — 
=  f(P , R ), kur koriģējošie parametri P  un R aprēķināmi šādi:

P =
t^  — tļ

t f  — ti
un R = - tis- t i h

t ^ - t f

V idēja  temperaturu starpība šķersplusmai un jauktajai plūsmai 
vienmēr ir mazāka nekā pretplūsmai, bet lielāka nekā līdzplūsm ai 
(jo  ļ : < l ) .

Plūsm as veida izvele siltum a apm aiņas iekārtas. Ir gadījum i, 
kad siltum apm ainītājos vienai vai abām vidēm  nem ainās tem pera
tūra vai arī temperatūra m ainās abām vidēm . Ja vienai vai abām v i-1 
dēm nem ainās temperatūra, tad nav svarīgi, kāds ir plūsm as vir
ziens, jo  tas neietekmē siltuma pāreju un siltum nesēja patēriņu. Ja 
temperatūra m ainās abām vidēm , tad jā izvēlas plūsm as Veids, kurš 
nodrošina vislielāko vidējo  temperatūru starpību (sam azina nepie
ciešam o sildvirsm u), m azāko siltum nesēja patēriņu, zemāku m aksi
m ālo sienas temperatūru (sam azina termisko deform āciju) un lie
lāko siltum pārejas koeficientu.

Pretplūsm as iekārtās vides temperatūru iespējam s mainīt (sildot 
vai dzesējot) ievērojam i plašākā intervālā nekā līdzplūsm as siltum 
apm ainītājos. Pretplūsm as iekārtā salīdzinājum ā ar vienādas sild- 
virsm as līdzplūsm as iekārtu ir mazāks siltum nesēja (aukstumne- 
sēja) patēriņš, jo  tas tiek pilnīgāk izmantots. Pretplūsm as aparātos 
pilnīgāk izm antojot siltum nesēju, sam azinās vidējā  temperatūru star
pība A/vid, tādēļ no pretplūsm as un līdzplūsm as iekārtām ar vienādu 
ražīgum u lielāka sildvirsm a ir pretplūsm as iekārtām.

N elielais siltum nesēja patēriņš pretplūsm as iekārtās dod lielāku 
ekonom isko efektu, neraugoties uz izdevum iem , kas saistīti ar lielā
kas iekārtas iegādi un ekspluatāciju. Tādēļ rūpniecībā plašāk lieto 
pretplūsm as iekārtas.

0 0,1 0,2 0,3 0A 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
P

7.20. att. Koeficients' ty=f(P,R).
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Līdzplūsm as iekārtās m aksimālā virsm as temperatūra ir zemāka 
nekā pretplūsmas iekārtās, tādēļ, ja  vienai videi ir ļoti augsta tem 
peratūra, termiskās deform ācijas sam azināšanai lieto līdzplūsm u. 
Līdzplūsm as iekārtas lieto arī termiski labilu vielu sildīšanai, lai 
pasargātu tās no sienas augstās temperatūras iedarbības.

Jauktai plūsmai, izveidojot vairākas virzienu m aiņas, siltum- 
pārejas koeficients palielinās. Siltum apm ainītājos, sadalot sekcijās 
cauruļu un starpcauruļu telpu, iespējam s paaugstināt A^vid, līdz tā 
tuvojas pretplūsmas vidējai temperatūru starpībai. Jaukto plūsmu 
un šķērsplūsmu siltuma apmaiņas iekārtās lieto tad, ja  konstruktīvi 
nav iespējam s nodrošināt pretplūsmu.

Siltum a pāreja, temperatūrai m ainoties līdz ar laiku. Ja tem pera
tūra m ainās līdz ar laiku, piemēram, sildot šķidrumus ar tvaiku, 
iegūst tādas pašas aprēķina form ulas, kā mainoties temperatūrai pa 
sildvirsm u.

Sienas temperatūra. Siltumtehniskos aprēķinos nepieciešam s no
teikt sienas virsm as temperatūru, piemēram, nosakot siltum pārejas 
koeficientu vai siltuma zudum us apkārtējā vidē, kā arī citos aprē
ķinos.

7.21. attēlā parādītajai siltuma apmaiņas shēmai siltuma plūsmas 
blīvum u var izteikt ar šādiem trim vienādojum iem :

Ja temperatūra m ainās pa sildvirsm u vai laikā, tad vienādojum u 
(7.95) var uzrakstīt šādi:

Sienas temperatūras var izteikt arī tieši no vienādojum iem  (7.94) 
un (7.96). Tad

Sienas temperatūru ērti var noteikt grafiski pēc sakarības 
t = f ( R ) .  Sīs funkcijas atrisināšanai uz ordinētas atliek attiecīgās 
vides temperatūru (ti un t2) , bet uz abscisas —  term isko pretestību 
summu: Rļ +  Rs +  Rz (7.22. att.).

q = k ( t i - t 2), 
q =  a 2 { t " s- t 2).

(7.94)
(7.95)
(7.96)

Pielīdzinot šos vienādojum us vienu otram, iegūst

q =  kAU  id,

un sienas temperatūras

A^vid-

t's  =  t\---- Un t"s =  t2-\——■
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t,
<2 B

>2

C E

7.21. att. Sienas tempera
tūras noteikšanas shēma.

7.22. att. Sienas temperatūras noteikšanas 
grafiks.

Savienojot temperatūrām 11 un t2 atbilstošos punktus, iegūst taisni 
A B . No punkta C (kas atbilst pretestībai R\) novelkot vertikāli, uz 
taisnes A B  iegūst punktu D. N ogrieznis CD  atbilst sienas tem pera
tūrai f  s, bet nogrieznis EF  —  sienas temperatūrai t" s.

Siltuma zudumi un siltum izolācija. Siltuma apmaiņas iekārtu s il
tuma zudumi apkārtējā vidē atkarīgi no virsm as un apkārtējās vides 
temperatūras, kā arī no gaisa kustības ātruma. Zudum us apkārtējā 
vidē aprēķina kā kopējos zudumus, kas saistīti ar konvekciju un 
starošanu, pēc form ulas (7 .77):

kur <D —  siltuma zudumi apkārtējā vidē, W ; a —  kopējais siltumat- 
deves koeficients (sk. 288. lpp .), W /(m 2-K ); U —  sienas temperatūra, 
°C; tv —  vides temperatūra, °C; S —  sienas virsm a, m2.

K opējo siltum atdeves koeficientu aparātiem, kuriem sienas tem 
peratūra ir līdz 150 °C un kuri novietoti telpās, var aprēķināt pēc 
form ulas

Lai samazinātu siltuma zudumus apkārtējā vidē, jāsam azina s il
tuma pāreja no aparāta (caurules) iekšienes (kur ir augstāka tem 
peratūra) uz apkārtējo vidi. Tas panākams, palielinot termisko pre
testību, ko praktiski realizē, apliekot ap aparāta (caurules) ārējo 
virsm u siltum izolācijas materiālu kārtu. S iltum izolācijas materiāli ir 
azbests, vizla, korķis, koks, kūdra, stikla vate un sārņu vate, p last
masas, zeme u. c. Irdenam izolācijas materiālam  pievieno saistvie
las. Izolējot virsm as, kurām ir augsta temperatūra, izolācijas slāni 
izveido no vairākām  dažādu m ateriālu kārtām.

Siltum izolācijas kārtas biezumu 8 caurulēm  apkārtējās vides tem 
peratūrā (20 °C) var noteikt pēc šādas form ulas:

<D =  a { t s - t v )S ,

a = 9 ,3 + 0 ,0 5 8 čs. (7.96)

(7.97)
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kur X —  izolācijas materiāla siltum vadltspējas koeficients, W /(m -K ); 
t —  sienas temperatūra zem izolācijas (pieņem, ka tā vienāda ar 
siltum nesēja tem peratūru), ° C —  izolācijas kārtas ārējās virsm as 
temperatūra, pieņem, ka 4  =  3 5 . , .  4 5 °C; tv —  apkārtējās vides tem 
peratūra, °C.

Ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par 20 °C, tad uz 
katriem 5°C  siltuma zudumi sam azinās aptuveni par 1,5%.

Jāatceras, ka, palielinot izolācijas kārtas biezumu, tā veicina sil
tum izolāciju  tikai līdz kritiskajam  diametram, ko nosaka pēc form u
las <4 r =  2A,/a.

Izolācijas kārtas biezums virs kritiskā diametra pavājina siltum 
izolāciju . Ļoti biezai izolācijas kārtai siltuma zudumi nesam azinās, 
.•bet pat pieaug.

Siltuma pāreja, temperatūrai m ainoties pa sildvirsm u un arī līdz 
ar laiku. Siltuma apmaiņas iekārtās nestacionārā režīmā tem pera
tūra m aiņās pa sildvirsm u un arī līdz ar laiku. Tas novērojam s 
periodiskas darbības sildītājos (dzesinātājos) un arī nepārtrauktas 
darbības iekārtās sākuma stadijā, līdz sasniedz optim ālo darba re
žīmu.

Pārgājušo siltuma plūsmu nestacionāram  režīm am  nosaka pēc 
tāda paša vienādojum a kā stacionāram  režīmam , t. i.,

;j Q) — kAt'VidS.

Atšķirība ir tikai vidējās temperatūru starpības A^vid noteikšanas 
metodē.

Periodiskā dzesēšana. Ja karstu šķidrumu % sekundes dzesē no 
t\s līdz tļb ar aukstu šķidrumu caur glodeni vai apvalku, tad aukstā 
šķidruma temperatūra pieaug no līdz t2b. V idējā  temperatūru star
pība periodiskai dzesēšanai

ku tis~ t i b / 4 - 1
“ T T i  V - t f  2,3/1 lg .4  ’

2 -3 , « - ī ? = v

kur t is, t\° —  dzesējam ā šķidruma sākuma un beigu temperatūra, 
°C; t2s, t2b —  dzesējošā šķidruma sākuma un beigu temperatūra, °C;

t i ^A — — j-r  ; t —  dzesējam ā šķidruma temperatūra jebkurā momentā,
t — 12

°C. Skaitlis A  dotajam  siltuma apmaiņas procesam  ir konstants lie
lums. Ja nosaka dzesēšanai va jadzīgo  virsmu, tad t= tx °.

D zesējošā (aukstā) šķidruma patēriņu nosaka šādi:

a ‘ - { 7 SS)  

kur G i —  dzesējošā šķidruma patēriņš, kg/s; CP —  atņemamā siltuma 
plūsm a, W ; c2 —  dzesējošā šķidruma īpatnējā siltumietilpība, 
J /(k g -K ) ;  /2vid —  dzesējošā šķidruma vidējā  beigu temperatūra, 
^ vid =  A //vid2,3 \gA +  t2\
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Periodiskā sildīšana. V idējo  temperaturu starpību iegūst šādi:
l2l' - t ' i  / 1 - 1

At'vid —
2,3 Ig 2'M l g y l

S t l S~ t o b

kur t2s, h b —  sildam a šķidruma sakuma un beigu temperatūra, °C; 
îs, t\h —  sildošā šķidruma sākuma un beigu temperatūra, °C; A =  

t\s — t
=  ■ b_ ^  ; t —  sildām a (auksta) šķidruma temperatūra jebkurā m o

mentā, sildīšanas beigās t = t 2h.
Sildošā (karstā) šķidruma patēriņu aprēķina šādi:

Q _  ^

, 2 '

Sildošā šķidruma vidējo  beigu temperatūru var noteikt pēc for
m ulas i'2vid =  ^ —A '̂vid 2,3 lg /4 ;

Siltuma pāreja, ja  siltum pārejas koeficients ir m ainīgs. Līdz šim 
minētās siltuma pārejas form ulas lietojam as tad, ja  procesa laikā 
nem ainās īpatnējā siltumietilpība un siltum pārejas koeficients.

Siltuma pārejas raksturošanai, ja  siltum pārejas koeficients m ai
nās, siltuma pārejas vienādojum u d<ī> =  k (tļ — t2)d S  pielīdzina siltuma 
bilances vienādojum am  d<3)=Gcdt\, kur G —  sildām ā šķidruma pa
tēriņš, k g /s ; c —  sildām ā šķidruma īpatnējā siltumietilpība, J /(k g -K ) ;  
d t i —  sildām ā šķidruma temperatūras izm aiņa, °C. Tad iegūst, ka

k(t\ — t2)d S = G cdt\  vai dS 

, ka
k ir m ainīgs, tad

Gcdti
k ( t i - t 2)

Pieņemot, ka aprēķinos lieto v idējo  īpatnējo siltumietilpību, c un

t , s i , s 
dt\ . 0 _ f dtļJ dS =  Gc f 1' r  vai S =  Gc J

tlh H t i - t * )  k { h - t 2)

Vienādojum ā integrāli atrisina grafiski, m eklējot sakarību starp 

* un t\, kā tas parādīts piemērā.
k { t i - t 2)

Piemērs. Noteikt dzesēšanas iekārtas virsm u, ja  tajā dzesē 1,39 kg /s  karstas 
eļļas no 100 līdz 30 °C ar aukstu eļļu, kas sasilst no 20 līdz 45 °C. Abām vidēm 
īpatnējā siltumietilpība c= 1 6 7 5  J /(k g -K ). Siltum pārejas koeficientu raksturo dati:

Karstās eļļas tu °C ļ 100 ļ 80 ļ 60 ļ 40 ļ 30

Siltumpārejas koeficients k, W /(m 2-K ) | 350 ļ 330 ļ 300 ļ 250 | 200 
Risinājums. Tā kā h ievērojami mainās atkarībā no temperatūras, tad sild- 

virsmas noteikšanai izm anto vienādojumu



7.8. tabula

u h t\—tļ k — -----  . |04kiU -h)

100 45,0 55,0 350 0,52
80 37,9 42,1 330 0,72
60 30,7 29,3 300 1,14
40 23,6 16,4 250 2,14
30 20,0 10,0 200 5,00

kur 11 —  karstās eļļas temperatūra, °C; t2 —  aukstas eļļas temperatūra, °C. In- 
100 dt

tegrāļa J --------- !—  grafiskai atrisinašanai sastada 7.8. tabulu.
30 k(tļ — tļ)

Ja pieņem, ka karstās eļļas atdotais siltums vienāds ar aukstās eļļas iegūto 
siltumu, tad

GiCi(^is—tih) =  G2c2( t ^ —t2s) un

GļCi tļh—tļs 45—20
---------------------------------■ = ----------------  =0,357.

GļCļ t ^ - t , »  1 0 0 -3 0

Ja karstās eļļas temperatūra ^ =  80 °C, tad attiecīgā aukstās eļļas temperatūra
GiCi

t2= t sb-
G2c2

|Tālāk aprēķina sakarību:
1

■(tis ~ t i )  = 4 5 -0 ,3 5 7 (1 0 0 -8 0 )  ~ 3 7 ,9 °C .

1
-= 0 ,7 2 -10-4 .

k ( t i - t 2) 3 3 0 (8 0 -3 7 ,9 )

Analoģiski šos lielumus nosaka arī pārējām temperatūrām. Pēc 7.8. tabulas

datiem grafiski attēlo sakarību starp 1
k ( t { - t 2)

un t\.
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7.23. attēlā iesvītrotais laukums ekvivalents integrālim  J ------------ .
30 k(tļ  — tļ)

Integrāļa skaitliskās vērtības iegūšanai ar planimetru nosaka laukumu S '— 
=  312 mm2 un to  reizina ar diagram m as m ērogu M xy, t. i., 1 mm2 laukuma skait
lisko vērtību1.

Ja abscisas virzienā 1 m m = 2 ,5 °C , bet ordinātas virzienā 1 m m = 0 ,12 5 -1 0 -4 
m2/W , tad M xy= 2 ,5-0 ,125- 10~4 (m 2-K )/W  un

100

Г dtļ
-------------------=S7Wxy= 3 1 2 -2 ,5-0,125 • 1 0 -4= 9 7 ,5 - 1 0 - “ (m 2 -K )/W .

30 kV '-b )

Nepieciešamā sildvirsma 
100

f  dtļ
S ^G iC i .------------------ .=  1 ,39-1675-97 ,5 -1 0 -4= 2 2 ,7 m2.

i  “ « - и

Siltumpārejas koeficients atkarībā no konkrētajiem apstākļiem mainās plašās 
robežās. Aptuvenas siltumpārejas koeficienta vērtības sakopotas 7.9. tabulā.

7.9. tabula
Aptuvenas siltumpārejas koeficienta k vērtības, W /(m 2-K )

S iltu m a apm aiņ as  v e id s B rīva  k on v ek cija P iesp iedu
k on v ek cija

N o gāzes uz gāzi (parastā spiedienā) 4 . . . 12 1 2 . . . 3 5
No gāzes uz šķidrumu (gāzes dzesinātājos) 6 . . . 17 1 2 . . .  58
N o tvaika, kas kondensējas uz gāzi (gaisa sil
dītājos)

6 . . . 12 1 2 . . . 5 8

No šķidruma uz šķidrumu (ūdens) 139. . .3 4 8 8 1 2 . . .  1740
N o šķidruma uz šķidrumu (eļļa) 2 9 . .5 8 1 1 6 . . .2 9 0
No tvaika, kas kondensējas uz ūdeni (siltum- 
apm ainītājos)

2 9 0 . . 1160 8 1 2 . . .  3480

No tvaika, kas kondensējas uz organiskiem šķid
rumiem (siltum apm ainītājos)

5 8 . . . 174 1 1 6 . . .3 4 8

No organisko vielu tvaikiem, kas kondensējas 
uz ūdens (kondensatoros)

2 3 2 . .4 6 4 3 4 8 . . . 7 5 0

N o tvaika, kas kondensējas uz verdošu šķid
rumu (ietvaicētājos)

2 3 2 .. .3 4 8 0 līdz 6960

1 Zīm ējum s nav mērogā.



8. SILDĪŠANA, DZESĒŠANA UN KONDENSĒŠANA

8.1. SILDĪŠANA

8.1.1. Siltuma avoti un sildīšanas veidi

Ķīm ijas tehnoloģijā  gatavā produkta ieguvei izejvielas un pus
fabrikāti jāapstrādā ļoti plašos temperatūru intervālos —  tem pera
tūrās, kas zemākas par — 2 5 0 °C un augstākas p a r .3000°C. S ild ī
šana ir nepieciešam a tādu pam atprocesu norisei kā ietvaice, pār
tvaice, žāvēšana, ķīmisko reakciju veicināšana u. c.

Sildīšanā par siltuma avotiem rūpniecībā lieto dūm gāzes, elek 
trisko enerģiju  un siltum nesējus: karstu ūdeni un pārkarsētu ūdeni, 
ūdens tvaiku, speciālus siltum nesējus, izkausētus sāļus un m etālus. 
Sildīšanai lieto arī atgāzes (no cepļiem, krāsnīm u. c .) , attvaiku (no  
turbīnām, ietvaicētājiem  u. c.) vai arī citas gāzes un šķidrumus, ja  
to temperatūra pietiekami augsta.

Labam siltum nesējam  jābūt 
M ) ar iespējam i lielāku blīvumu, iztvaikošanas siltumu un īpat

nējo siltumietilpību, lai ar maziem siltum nesēja tilpumiem varētu 
pārvietot lielus siltuma daudzumus. Tam jābūt ar mazu viskozitāti 
un ar iespējam i augstu viršanas temperatūru zem os spiedienos. (Tad 
var izveidot sildīšanas iekārtas augstām  temperatūrām ar plānām  
sienām .);

. 2 ) termiski izturīgam , tas nedrīkst veicināt iekārtas koroziju, pat 
ilgstoši to lietojot augstās temperatūrās. N av vēlam a nogulum u kār
tas rašanās uz sildvirsm as, jo  līdz ar to ievērojam i sam azinās sil
dītāja ražīgum s. Tā tvaikiem jābūt veselībai nekaitīgiem  un uguns
drošiem;

3) siltum nesējam  jābūt lētam.
Siltum nesēja izvēli nosaka sildīšanas īpatnības, galvenokārt mak

sim ālā sildīšanas temperatūra, pieļaujam ās temperatūru svārstības 
un ekonomiskie apsvērumi.

Sildot līdz 100°C, par siltum nesēju lieto karstu ūdeni, parasti 
kondensātu. S ildīšanas iekārtās ar karstu ūdeni viegli regulēt tem 
peratūru.

Ķīmiskajā rūpniecībā sildīšanai bieži izm anto piesātinātu ūdens 
tvaiku. Parasti tvaika temperatūra nepārsniedz 180 °C (izņēmums ir 
iekārtas, kas darbojas ar augstspiediena tvaiku —  līdz 10 M P a). 
Sildīšanas iekārtās, kas apsildām as ar ūdens tvaiku, iespējam s sa
sniegt augstu siltum pārejas koeficientu, nodrošināt vienm ērīgu sil
dīšanu un procesu viegli regulēt. Šādai iekārtai ir augsts lietderības 
koeficients.
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Par siltumnesēju temperatūrās, kas augstākas par 180°C, var 
lietot parkarsētu ūdeni, kas 22,42 M Pa lielā spiedienā (kritiskā spie
diena) līdz 374 °C temperatūrā (kritiskā temperatūrā) paliek šķidra 
stāvokli.

Daži speciālie siltum nesēji spēj nodrošināt temperatūru pat līdz 
6 0 0 °C. Sādi siltum nesēji var būt m inerāleļļas, difenils, difeniloksīds, 
dinils jeb dauterma (difenila un difeniloksīda eitektisks m aisījum s), 
dzīvsudrabs, dažādu sāļu un metālu kausējumi. Sīs vielas iegūst 
siltumu no dūm gāzēm  vai elektriskās strāvas un tālāk atdod to sil- 
dam ai videi.

Sildīšanai līdz 1400 °C un augstākās temperatūrās par siltum- 
neseju bieži lieto dūm gāzes  vai tiešu liesmu. S ildīšanai ar dūm gāzēm  
ir šādi trūkumi? lieli siltuma zudum i; zems siltum atdeves koeficients; 
grūti regulēt temperatūru šaurā intervālā; nevienm ērīga sildīšana, 
tādēļ iespējam a sildām ās vides vietēja pārkarsēšana; ugunsnedro- 
šība, sildot viegli uzliesm ojošas vielas.

Sildot ar elektrisko strāvu, var sasniegt temperatūru, kas aug
stāka par 3200 °C. Sim sildīšanas veidam  daudz priekšrocību, bet 
ekonom isku apsvērum u dēļ to ķīmiskajā rūpniecībā lieto mazāk.

8.1.2. Sildīšana ar ūdens tvaiku

Sildīšanai nepieciešam o tvaiku iegūst tvaika katlos vai arī iz 
manto attvaiku no spēkmašīnām un sekundāro tvaiku no ietvaicētā- 
jiem . /

Sildīšanu ar tvaiku var izdarīt tieši un netieši.
Tiešā sildīšana ar tvaiku. Sīs sildīšanas pamatā ir tvaika ievadī

šana sildām ajā šķidrumā. Tvaiks, saskaroties ar auksto šķidrumu, 
kondensējas. Vienlaikus ar šķidruma temperatūras paaugstināšanos 
ta jā  uzkrājas kondensāts. Tas turpinās līdz viršanai. Sildot verdo
šus ūdens šķīdumus, uz katru kilogram u ievadītā tvaika no virsm as 
izdalās 1 kg tvaika. Tādēļ tieši ar tvaiku parasti silda, nevis iztvaicē.

Iztvaicēšanu ar tvaiku lieto šķidrumiem ar mazu iztvaikošanas 
siltumu, piemēram, etilspirtam r =  882 kJ/kg; anilīnam  r= 4 7 5  kJ/kg. 
Tad, kondensējoties 1 kg ūdens tvaika (ūdenim  0,1 M Pa spiedienā

2268iztvaikošanas siltums r= 2 2 6 8  kJ /kg ), iztvaiko -^377- =  2,57 kg etil-
o o z

spirta un -̂ 75* = 4 ,78  kg anilīna.

Rūpniecībā tieši ar tvaiku izdara arī destilāciju, lai pazeminātu 
grūti gaistošu komponentu viršanas temperatūru.

Sildīšanas iekārta ar tyaika tiešu ievadīšanu šķidrumā parādīta
8.1. attēlā. Tā sastāv no tvaika ģeneratora (tvaika katla) 1, tvertnes 
2 , kurā iepildīts sildām ais šķ idrum s,un iegrem dēta saliekta tvaika

1 caurule 3. Caurules horizontālajā daļā ir sīki caurumiņi, kas veicina 
vienm ērīgu tvaika sadali pa šķidrumu, vai arī uz tās gala uzstiprināts 
ežektorveida uzgalis. Ievadot tvaiku pa vaļēju  caurules galu, it
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īpaši sildīšanas sākumā, rodas stipri trokšņi un spēcīga sistēmas 
vibrācija. Pirms tvaika ievadīšanas atver nopūšanas ventili 5 un no 
tvmkvada izpūš kondensātu. Pēc tam, iepriekš aizverot nopūšanas ( 
ventili, atver tvaika ventili 4. Lai sildāmais šķidrums neiekļūtu cau
rulēs un tvaika katlā, sildīšanas iekārtā ir vienvirziena vārsts 6 .

Aprēķinot šādu sildīšanas iekārtu, jānosaka sildīšanai nepiecie
šamā tvaika masa D m. Siltumnesēja masu jebkurai sildīšanas iekār
tai nosaka, sastādot siltuma bilanci.

Ja no līdz t2 °C jāsilda m kg šķidruma, kura īpatnējā siltum
ietilpība c J /(k g -K ), tad, lai noteiktu nepieciešamo tvaika masu, vis
pirms aprēķina siltuma daudzumu, ko ievada sistēmā un aizvada 
no tās.

Ja tvaika entalpija h J/kg (iegūst no piesātināta ūdens tvaika 
tabulām atkarībā no tvaika spiediena, entalpiju agrāk izdotajā lite
ratūrā bieži apzīmēja ar burtu i), tad sistēmā ievadītais siltuma 
daudzums veidosies 1) no siltuma daudzuma, kas ievadīts ar D m kg 
tvaika, D mh džouli, un 2) no siltuma daudzuma; kas ievadīts ar auk
sto šķidrumu, meti džouli.

Pēc sasildīšanas no sistēmas siltums tiek aizvadīts 1) ar karsto 
šķidrumu mct2 džouli un 2) ar kondensātu D mckt2 džouli. Bez tam 
sildīšanas laikā no iekārtas ārējām virsmām starošanas un konvek
cijas rezultātā apkārtējā vidē aizplūst Q z džoulu siltuma.

Pamatojoties uz enerģijas nezūdamības likumu, sistēmā ievadī
tajam siltuma daudzumam jābūt vienādam ar siltuma daudzumu, 
kas aizvadīts no sistēmas:

Diah+mctļ =  mct2+ D mckt2 +  Qz.
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Sildīšanai nepieciešama tvaika masa

m c(t2— t ļ ) + Q z / 0 i\ 
Dm~ ~  h ^ t 2--------------■/ ( { U >

Ja nav pieļaujama kondensēta piejaukšanās sildāmajam šķidru
mam, silda netieši ar tvaiku.

Netiešā sildīšana ar tvaiku. Sildot netieši ar tvaiku, sildāmais 
šķidrums (gāze) ar tvaiku nesaskaras. Tvaiks kondensējas sildvir- 
smas vienā pusē, vienlaikus sasildot sienu. Sildvirsmas otru pusi 
apskalo sildāmā vide.

Netiešo sildīšanu ar tvaiku izdara dažāda veida siltumapmainītā- 
jos, kas iedalās šādi: 1) glodenes-, 2) tvaika apvalki-, 3) cauruļveida 
siltumapmainltāji-, 4) spirālveida siltumapmainitāji-, 5) plākšņveida 
siltumapmainitāji; 6 ) siltumapmainitāji ar ribotām virsmām  (kalo- 
riferi).

Sildīšanai ar tvaiku lieto piesātinātu ūdens tvaiku, kuram siltum- 
atdeves koeficients ir ievērojami lielāks nekā pārkarsētam tvaikam. 
Pārkarsēta ūdens tvaika lietošana pazemina siltumapmainītāja ra
žīgumu.

Sajās sildīšanas iekārtās tvaiku parasti pievada no augšas, lai 
tvaika plūsma netraucētu kondensāta noplūdi pa sildvirsmu. Kon
densētu izvada no aparāta zemākās vietas. Siltumapmainītājos iz
lieto tikai tvaika kondensācijas siltumu. Pieņem, ka kondensāta tem
peratūra vienāda ar tvaika temperatūru.

8.1.3. Siltumapmainītāji

Glodenes. Glodenes siltumapmainītājus lieto neliela šķidruma til
puma sildīšanai. To pamatveidi parādīti 8.2. attēlā. Glodenes siltum
apmainītājus ievieto tvertnēs (reaktoros) stacionāri vai arī tie ir 
iegremdējami un izceļami. Tvaiku ievada glodenē, bet ap to atrodas 
sildāmais šķidrums.

Glodenes siltumapmainītāji var būt periodiskas vai nepārtrauktas 
darbjibas.

Atkarībā no sildāmā šķidruma īpašībām glodenes izgatavo no 
tērauda, vara, misiņa, plastmasas, keramikas, stikla, svina un citiem 
materiāliem. Maksimālais caurules diametrs nepārsniedz 65 mm. Ja 
diametrs lielāks, cauruli grūti izliekt.

Siltuma apmaiņa norisinās labāk, ja šķidrums gar glodenes ārējo 
virsmu plūst straujāk. To panāk, ieliekot tvertnē cilindrisku ieliktni 1, 
kas veido gredzenveida spraugu, pa kuru šķidrums plūst ar lielāku 
ātrumu (8.3. att.).

Labākai kondensāta novadīšanai, ja tvaika spiediens ir 0 ,3 . . .  
. . .0 ,5  MPa, glodenes izgatavo garumā (225 . . .  275) dc, kur dc — 
caurules diametrs. Ja vajadzīgās sildvirsmas iegūšanai jālieto ga
rāka caurule, tad no kopējā garuma izveido vairākas glodenes; pa
rasti glodenes ievieto vienu otrā vai vienu virs otras.
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Glodenei aprēķina pievadāmā tvaika patēriņu un sildvirsmu.
Tvaika patēriņu aprēķina, sastādot siltuma bilanci. Ja glodenē 

sildāmā šķidruma patēriņš G kg/s un_ pievadāmā tvaika patēriņš 
D kg/s, tad, lietojot tādus pašus pārējos apzīmējumus, kā tieši sildot 
ar tvaiku, un apzīmējot kondensēta temperatūru ar fk (kas vienāda 
ar piesātināta tvaika temperatūru), var rakstīt, ka sistēmā ievadīta 
siltuma plūsma: ar tvaiku — Dh vati un ar auksto šķidrumu — Gct] 
vati.

No sistēmas aizvada ar karsto šķidrumu Gct2 vatus, ar konden
sētu — Dcktk vatus un ar zudumiem apkārtējā vidē — O z vatus.

Saskaņā ar enerģijas nezūdamības likumu
Dh-^- Gctļ — Gct2-\-Dcktk +  Cpz.

Netiešai sildīšanai ar tvaiku nepieciešamais tvaika patēriņš ir
G c(t2 — t{)-\-Q)z

h Cļļtļļ

Ja G c(t2 — / 1) +(Dz =  CP, tad
(D

D = ---------------. (8.2)
h

Vienādojums (8.2) lietojams tvaika patēriņa noteikšanai, netieši 
sildot ar tvaiku neatkarīgi no sjltumapmainītāja veida.

Ja zināms vajadzīgais tvaika patēriņš D, var noteikt tā caurteci

Q = ~ ,
9t

kur Q — tvaika caurtece, m3/s; pt — tvaika blīvums attiecīgā spie
dienā un temperatūrā, kg/m3.

Pieņemot tvaika ātrumu, tam ieplūstot glodenē (parasti ® =  30 . . .  
. . .  40 m /s), nepieciešamo caurules diametru var aprēķināt šādi:

V -dc=  V — —- =  1,129
1 1 w

kur dc izteikts metros.
Pēc aprēķinātā caurules diametra izvēlas cauruli ar valsts stan

dartam atbilstošu diametru. Ja aprēķinātais caurules diametrs ir par 
lielu, tvaika plūsmu sadala pa vairākām sekcijām. Glodenes locījumu 
diametru izvēlas atkarībā no aparāta iekšējiem izmēriem. Ja siltum- 
apmainītājā ievietots maisītājs, glodenes locījuma iekšējam diamet
ram jābūt lielākam par maisītāja diametru.

Glodenes sildvirsmu aprēķina pēc šādas formulas:

kAtvid

kur S — sildvirsmas laukums, m2; <P' — siltuma plūsma caur sild
virsmu, W, CD'=Gc(k — ti); k —  siltumpārejas.koeficients, W /(m 2 -/C);
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8.2. att. G lodeņu pamat- 
veidi:

a — cilindriskā, b koniskā, 
c  — plakanā spirālveida, d —• 

cilpveida glodene.

ī

fl irfi

Karsts- 
■t- ■ šķidrums-

Iar ■

Auksts 
šķidrums

Kondensats 
!.3. att. Sildītājs ar cilindrisku ieliktni.

8.4. att. Katls ar tvaika apvalku.

, n o - j-  ; Â vid — vidēja temperaturu starpība, °C; G —
— +  2 — +  —  
ai i A a2 

sildāmā šķidruma patēriņš, kg/s.
Glodenes kopējo garumu l nosaka pēc formulas

n d c-

kur l izsaka metros.
Glodenes ieteicams lietot tad, ja sildvirsma jāizgātavo no spe

ciāla materiāla, kā arī tad, ja šķidrā fāze satur mehāniskus piemai
sījumus un sildīšana jāveic verdošā stāvoklī. Dažreiz glodeni lieto 
kā papildu sildvirsmu.

Tvaika apvalki. Nelielu šķidruma daudzumu sildīšanai, kā arī 
aparātos, kur nav iespējams ievietot glodeni, lieto tvaika apvalkus. 
Tvaika apvalkā (8.4. att.) tvaiku ievada starp katliem 1 un 2 , kur
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tas kondensējas un virzās pa īsāko ceļu uz leju — uz kondensēta 
izplūdes vietu. Ja katla diametrs d0 ir lielāks par 1 m, tvaika pieva- 
dīšanu iekārto divās vai vairāk vietās, lai vienmērīgāk apsildītu 
sildvirsmu.

Tvaika apvalka priekšrocība ir tā, ka pa vertikāli novietotu sild
virsmu kondensāts ātri plūst uz leju un neuzkrājas, tādēļ siltuma 
atdeve no tvaika vides uz sienu ir labāka nekā glodenēm. Nekon- 
densējamās gāzes sakrājas apvalka augšdaļā, no kurienes tās 
aizvada.

Aparātus ar tvaika apvalku izgatavo no dažādiem materiāliem — 
no čuguna, tērauda, vara, misiņa un dažādiem speciāliem sakausē
jumiem.

Sildot ūdeni vara katlā ar tvaika apvalku, siltumparejas koefi
cients ir 1 1 6 0 ... 4640 'W /(m 2 -K) atkarībā no katla diametra: jo 
lielāks katla diametrs, jo mazāks siltumpārejas koeficients. Ievadot 
tvaiku apvalkā no vairākām pusēm, tā siltumpārejas koeficients var 
palielināties 1,5 reizes, bet, lietojot maisītāju, — pat 2 reizes.

Lai nebūtu jāizgatavo aparāti ar biezām sienām, tvaika apvalkus 
silda ar piesātinātu ūdens tvaiku, kura spiediens nav_ lielāks par 
0,5 MPa (pēc manometra, tātad virsspiediens, temperatūra aptuveni 
158 °C).

Izgatavo, arī tvaika apvalkus, ko silda ar tvaiku, kura spiediens 
sasniedz 10 MPa (temperatūra 300 °C) un apvalka diametrs pat 2 m. 
Lai panāktu lielāku apvalka mehānisko izturību, ārējā katlā izspiesti

koniski izvirzījumi, kuri piemeti
nāti iekšējam katlam. Tvaika ap
valkus izgatavo ar sildvirsmu līdz 
10 m2.

Sildīšanas iekārta (katls) ar 
tvaika apvalku var būt vaļēja (8.4. 
att.) vai slēgta. Slēgtām iekārtām 
iekšējais katls pārsegts ar vāku. 
Slēgtā katlā var uzturēt dažādu 
spiedienu. Ja katlā ir virsspie
diens, tad šādas iekārtas sauc par 
autoklāviem.

Cauruļveida siltumapmainītāji. 
Ja nepārtraukti jāsilda lieli šķid
ruma tilpumi, ne glodenes, ne 
tvaika apvalki nav piemēroti. Šā
dos gadījumos lieto cauruļveida 
siltumapmainitājus.

Cauruļveida siltumapmainītājs 
(8.5. att.) sastāv no caurulēm 4, 
kas ar galiem iestiprinātas platēs 2. 

f Auksts Caurules ievietotas apvalkā 3, un
I šķidrums to vaļējie gali izbeidzas apakšējā

8.5. att. Cauruļveida siltumapmainī- kamerā 7  un augšējā kamerā 10Ļ 
tā ja  shēma. Tvaiku ievada starpcauruļu telpa

Karsts
šķidrums

~Kondensāt.
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no augšas pa cauruli 8 , kas 
piestiprināta pie apvalka.
Kondensētu aizvada ap
valka apakšā pa cauruli 5.
Nekondensējamās gāzes, 
ja tās vieglākas par tvaiku, 
aizvāc no apvalka augšas 
pa cauruli 1, ja tās sma
gākas par tvaiku, tad no 
apvalka apakšas (attēlā 
nav parādīts). Sildāmo 
(auksto) šķidrumu pievada 
apakšējā kamerā pa cau
ruli 6, lai plūsma nebūtu 
virzīta pretī brīvajai konvekcijai. Sasildīto šķidrumu aizvada no 
augšējās kameras pa cauruli 9.

8.5. attēlā parādīto cauruļveida siltumapmainītāju sauc par ver
tikālo siltumapmainitāju. Ja caurules novietotas horizontāli, tad sil- 
tumapmainītājus sauc par horizontāliem siltumapmainitājiem. At
karībā no sildāmā šķidruma īpašībām siltumapmainītāja caurules 
izgatavo no tērauda, vara vai misiņa.

Lielākas sildvirsmas izvietošanai siltumapmainītāja tilpuma vie
nībā lieto maza diametra caurules. Viskoziem šķidrumiem un šķidru
miem, kas satur cietus piemaisījumus, lieto lielāka diametra cauru
les. Siltumpārejas koeficients maza diametra caurulēm ir lielāks nekā 
liela diametra caurulēm. Cauruļu galus platēs iestiprina dažādi, vis
biežāk tās ievelmē. Cauruļveida siltumapmainītājos vidi, kas rada 
nogulumus vai arī ir agresīva, virza pa caurulēm, jo  tad vieglāk 
notīrīt sildvirsmu un apmainīt bojātās caurules.

8.5. attēlā dotajā cauruļveida siltumapmainītājā nevar izmantot 
lielu caurplūstošā šķidruma ātrumu, jo  īsajā caurplūdes laikā (ja 
šķidruma ātrums ir liels) šķidrums neuzņem vajadzīgo siltuma dau
dzumu.

Lai palielinātu sildāmā šķidruma ātrumu, vienlaikus uzturot ne
pieciešamo beigu temperatūru, caurules sadala vairākās grupās, tā 
iegūstot vairākpakāpju cauruļveida siltumapmainitāju (8 .6 . att.). 
Sādā siltumapmainītājā šķidrums plūst cauri nevis uzreiz visām 
caurulēm, bet tikai daļai cauruļu. Tādēļ siltumapmainītāja kamerās 
ievietotas šķērssienas 1. Vairākpakāpju siltumapmainītājos ir līdz 12 
pakāpju, līdz ar to sildāmā šķidruma ātrums caurulēs palielinās, 
sasniedzot 1,5 . . .  2 m/s.

Cauruļveida siltumapmainītājos darba laikā rodas ievērojama 
temperatūru starpība starp cauruļu sienu un apvalku. Tas rada ter
misko deformāciju, kas sevišķi bīstama (var saplēst caurules), ja 
apvalks un caurules ir no dažāda materiāla. Ja temperatūru star
pība caurulēs un apvalkā pārsniedz 50 °C, lieto dažādus paņēmienus 
termiskās izplešanās kompensēšanai. Daži termiskās izplešanās 
efekta samazināšanas veidi parādīti 8.7. attēlā. Lēcveida kompen- 
satorus (8.7. att. a) paredz tad, ja termiskā izplešanās ir 10 . . .

Kondensāts

Karsts 
Tvaiks šķidrums

1 Auksts 
1 šķidrums

!.6. att. Horizontālā vairakpakāpju cauruļveida 
siltumapmainītāja shēma.
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. . .  15,5 mm un spiediens starpcau- 
ruļu telpā nepārsniedz 0,25 MPa. 
Viens lēcveida paplašinājums kom
pensē 4 . . .  5 mm, tādēļ vienā ap
valkā var būt vairāki šādi papla
šinājumi. 8.7. attēlā b parādīts 
cauruļveida siltumapmainītājs ar 
kustigu apakšējo kameru (ar «pel
došu galviņu»), bet 8.7. attēlā c 
parādīts termiskās izplešanās 
kompensators ar kustīgu cauruļu 
plati (ar blīvējumu). U veida sil- 
tumapmainītāji (8.7. att. d) rūp
niecībā samērā maz izplatīti, jo  
tiem grūti tīrāma sildvirsma un 
sarežģīta izgatavošana.

Sekciju siltumapmainitāji pie
skaitāmi pie cauruļveida siltum- 
apmairlītājiem. Tos lieto vidēm ar 
vienādu plūsmas ātrumu, ja ne
mainās to agregātstāvoklis. Sie 
siltumapmainītāji izveidoti pēc 
vairākpakāpju siltumapmainītāja 
principa, tikai starpcauruļu telpu 
parasti veido bez šķērssienām. 
Sekciju siltumapmainītājiem viegli 
var samazināt vai palielināt sild
virsmu, atvienojot vai pievienojot 
kādu sekciju. Sekciju cauruļveida 
siltumapmainītājs parādīts 8 .8 . at
tēlā.

Nelielu šķidruma daudzumu 
sildīšanai cauruļu skaitu sekcijā 
samazina līdz vienai. Tad iegūst 

atsevišķus sildīšanas elementus, kas izveidoti no divām caurulēm, kur 
pa vienu plūst sildāmais šķidrums, bet pa otru — siltumnesējs (8.9. 
att.). Šādus siltumapmainītājus sauc par cauruli caurulē-, atsevišķos 
elementus savieno virknē. Siltumapmainītājos caurule caurulē, mainot 
cauruļu diametrus, var nodrošināt lielus ātrumus un līdz ar to aug
stus siltumpārejas koeficientus. Parasti šādūs siltumapmainītājus 
lieto augstiem spiedieniem un agresīviem šķidrumiem.

Cauruļveida siltumapmāinītāju aprēķini. Siltumapmainītaji jaap- 
rēķina pēc siltumtehniskiem, konstruktīviem  un hidrauliskiem radī
tājiem.

Siltumtehnisko rādītāju aprēķina nosaka nepieciešamo sildvirsmu 
un tvaika patēriņu:

8.7. att. Daži termiskās izplešanas 
kompensēšanas veidi.

S = -
0 )

kAt
D = -

vid

0 )
h — Cķ/k
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8.8. att, Sekciju cauruļveida siltumapmainītāja shēma.

kur S —  sildvirsma, m2; ®  — nepieciešamā siltuma plūsma, W; 
k — siltumpārejas koeficients, 'V V /^ -K ) ;  Â vid — vidējā tempera
tūru starpība, °C; D  — tvaika patēriņš, kg/s; h — tvaika entalpija, 
J/kg; ck —  kondensēta siltumietilpība, J /(k g -K ); h  — kondensēta 
temperatūra, °C.

Vajadzīgajai siltuma plūsmai nosaka nepieciešamo temperatūru 

starpību Atn pēc formulas A/n=
Izvēloties kādu siltumapmainītāju, izdara kontrolaprēķinus, lai 

noskaidrotu, kā dotais aparāts nodrošinās vajadzīgo ražīgumu, un 
lai izvēlētos labāko sildīšanas variantu.

8.9, att. Siltumapmainītāja caurule caurulē shēma.
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Nepieciešamo temperaturu starpību salīdzina ar iespejamo tem
peratūru starpību Atu kuru lldzplūsmai un pretplūsmai nosaka šādi:

A/m ax A/jnin
A * i= *

0  0  , AČmax

2'3 l g ^ T

kur Â max — lielākā temperaturu starpība starp vidēm, °C; Ačmin — 
mazākā temperatūru starpība, °C.

Siltumapmainītājs savu uzdevumu veiks, ja AU =  Atn. Ja kon- 
trolaprēķins rāda, ka A ti> A tn, t. i., aparāta ražīgums lielāks par 
nepieciešamo, tad var mainīt siltumnesēja parametrus (lietot tvaiku 
ar zemāku spiedienu).

Ja A ti< A tn, tad siltumapmainītājs neveiks savu uzdevumu un jā 
apsver iespējas, kā palielināt siltumpārejas koeficientu (palielinot 
sildāmās vides ātrumu); var lietot augstāka spiediena tvaiku; sa
mazināt siltuma plūsmu vai palielināt sildvirsmu.

Konstruktīvo rādītāju aprēķina uzdevums ir noskaidrot iekārtas 
pamatizmērus un tās konstruktīvos parametrus.

Vispirms, vadoties no sildāmā šķidruma patēriņa G i, nosaka cau
ruļu šķērsgriezuma laukumu

G\
S e = -

Ps^l

k u / Sc — cauruļu šķērsgriezuma laukums, m2; G\ — šķidruma patē
riņš, kg/s; ps — sildāmā šķidruma blīvums, kg/m 3; w x — šķidruma 
ātrums caurulēs, m/s.

Šķidruma ātrumam caurulēs jābūt tādam, lai tas nodrošinātu 
turbu’lentu plūsmu (# e > 1 0  000). Parasti mazviskoziem šķidrumiem 
to panāk, ja ātrums ir aptuveni 1 m/s. Horizontālās caurulēs, ja ūde
nim ir mehāniski piemaisījumi, ātrumam jābūt vismaz 1,5 . . .  2 m/s. 
Pārāk lieli šķidruma ātrumi palielina iekārtas pretestību un līdz ar 
to enerģijas patēriņu. Lai izvēlētos šķidruma optimālo ātrumu, jāsa
līdzina elektroenerģijas un iekārtas izmaksa dažādiem šķidruma āt
rumiem. Tad jānosaka nepieciešamais cauruļu skaits:

45c 
n d f  ’

kur dļ — caurules iekšējais diametrs, m.
Cauruļu garumu aprēķina šādi:

l= — j —— , (8.3)nav«i

kur dv —  caurules vidējais diametrs, m.
Parasti cauruļu garums nepārsniedz 5 m (sildvirsmām, kas lie

lākas par 300 m2, cauruļu garums 6 ... 7 m ). Ja pēc formulas (8.3) 
aprēķinātais caurules garums ir lielāks par norādīto, siltumapmainī-
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taju izgatavo ar vairakam pakāpēm. Pakāpju

skaitu nosaka šādi: i =  7 - ,  kur U — cauruļu
td

darba garums, m.
Šķidruma pievadlšana un aizvadīšana ir 

konstruktīvi vienkāršāka, ja pakāpju skaits ir 
pāra skaitlis. Kopējais cauruļu skaits siltumap- 
mainītājā n=iti\. Caurules jāizvieto cauruļu 
platē tā, lai siltumapmaimtājs būtu ar minimā
liem izmēriem, mehāniski izturīgs un iekārta 
būtu vienkārši izgatavojama, apkalpojama un 
remontējama. Parasti caurules izvieto pa 
daudzstūru malām vai pa koncentriskiem riņ
ķiem.

Izvietojot caurules pa sešstūru malām (8.10. 
att. a), kopējo cauruļu skaitu iegūst šādi: n —

=  3 a (a — 1) + 1  =  (b2 — 1) +  1, kur a — cau

ruļu skaits lielākā sešstūra malā, b ,■*£■ cauruļu 
skaits pa lielākā sešstūra diagonāli; b =  2a —
- 1.

Minimālā atstarpe t starp caurulēm (tā saucamais solis) atkarīga 
no cauruļu iestiprināšanas veida: caurules ievelmējot, t — ( 1 ,2 5 ...  
. . . l , 3 ) d 2, kur c?2 — caurules ārējais diametrs; iestiprinot ar blīvē
jumu, t =  d2 +  9 mm; metinot ^= l,25d2.

Izvietojot caurules pa koncentriskiem riņķiem (8.10. att. b), to 
skaitu riņķī var aprēķināt pēc formulas n=*2nx, kur x  — riņķa kār
tas skaitlis, skaitot no centra. Cauruļu skaitu nosakot pēc šīs for
mulas, iegūto rezultātu noapaļo uz leju.

Rūpniecībā caurules biežāk izvieto pa daudzstūru malām, jo  tad 
caurules viegli sadalīt pa plati un iegūst iekārtu ar mazu diametru.

Apvalka iekšējo diametru aprēķina pēc šādas formulas:

<̂ ap — t (b — 1 ) +  4^2-

Pievadcauruļu diametrus nosaka atkarībā no siltumapmainītājam 
pievadāmā šķidruma (gāzes un tvaika) patēriņiem un pieņemtajiem 
attiecīgo plūsmu ātrumiem.

Hidraulisko rādītāju aprēķinā nosaka sildāmā šķidruma (gāzes) 
plūsmas spiediena zudumu Ap. Šķidrumam (gāzei) plūstot caur sil- 
tumapmainītāju, spiediena zudumi veidojas no zudumiem berzes un 
vietējo pretestību pārvarēšanai:

l p w2 p w2
Ap =  Apb+Apvp =  2 A,b —- —̂ + 2 £vP—- —  ,

Ct\ 2 2

kur w — šķidruma ātrums attiecīgā posmā, m/s.

8.10. att. Cauruļu iz
vietojums platē.
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Hidrauliskais pretestības koeficients Ab neizotermiskai turbulentaf 
šķidruma plūsmai ir atkarīgs no sienu relatīvā raupjuma e1. Ja

100 4_
, tad X b =  0 , lļ/e (Prs/P rš) 0'33.

t • -  • ■ ,  64 /  Prs \0'33 r , n oo /  Gr Pr V0’15 ļ  .Lammarai plūsmai Ab= - ^ - ļ -^ 7 - )  I 1 +  0 ,2 2  1 — /^ T / .  I> kur
Prs un Pr$ — Prantla kritēriji šķidrumam sienas un vidējā šķidruma, 
temperatūrā.

Koeficientu £vp iegūst atkarībā no vietējās pretestības veida (pa
griezieni, šķērsgriezuma maiņa utt.).

Pēc spiediena zudumiem sildītājā nosaka nepieciešamo sūkņa 
(ventilatora) motora jaudu

QAp
N = ~

1 0 0 0 t]

kur N  — motora jauda, kW; Q — siltumapmainītājam caurplūstošā 
šķidruma (gāzes) caurtece, m3/s; rļ — sūkņa (ventilatora) lietdem  
bas koeficients.

Spiediena zudumi Ap raksturo sildīšanas iekārtu no ekonomiskā 
un siltumtehniskā viedokļa. Attiecīgās iekārtas spiediena zudumu Ap 
samazināšana saistīta ar šķidruma (gāzes) ātruma un līdz ar to- 
siltumpārejas koeficienta k samazināšanu (kļūst biezāka robežkārta).

jMainot pievadāmā šķidruma patēriņu no G x uz G2 , sildītāja pre
testība mainīsies šādi:

Api
A p2

Nemainot ražīgumu, i siltumapmainītājus (elementus, sekcijas) 
saslēdzot virknē, spiediena zudumi palielināsies i2’8 reizes. Iekārtas- 
pretestību ietekmē arī spiediens un šķidruma viršana.

Hidrauliskie aprēķini viskoziem šķidrumiem dod aptuvenus re
zultātus, jo attiecīgās sakarības iegūtas ūdenim, tātad lietojamas 
mazviskoziem šķidrumiem. Pārējos gadījumos precīzus datus iespē
jams iegūt tikai mēģinājumos, nosakot spiedienu pirms un aiz sil- 
tumapmainītāja.

Siltumapmaiiiītāji ar dubultcaurulēm. Ķīmiskajā rūpniecībā lieto 
arī siltumapmainītājus ar dubultcaurulēm (8.11. a tt ). Pa caurulēm 
plūst sildāmais šķidrums vai gāze. Arējās caurules apskalo siltum- 
nesējs.

Spirālveida siltumapmainītāji. Spiralveida siltumapmainitāji iz
veidoti no divām metāla loksnēm, kas izlocītas spirālēs. Salīdzinā
jumā ar cauruļveida siltumapmainītājiem spirālveida siltumapmai-

1 Relatīvais raupjums e = — , kur k —  absolūtais raupjums; r —  caurules

rādiuss. Ja lieto vilktas tērauda caurules, tad jaunām caurulēm fe= 0 ,l mm; ilgi
lietotām caurulēm, bet bez nogulum u kārtas un nekorodējušām  6 = 0 ,2 . . .  0,3 mm;
caurulēm ar netīru, korodējušu virsmu £ = 0 ,5 . . .  0,8 mm.

314



Aukstais
šķidrums

Kondensāts

.11. att. Siltumapmainītāja ar dubultcaurulēm shēma.

nītājiem ir augsts siltumpārejas koeficients, jo  šķidruma ātrumu 
iespējams palielināt līdz 2  m/s un pretestība ir neliela. Sie sildītāji 
ir kompakti, piemēram, vienā kubikmetrā iespējams izvietot 3 4 . . .  
. . .  72 m2 sildvirsmas, turpretī cauruļveida siltumapmainītājos tikai 
18 . . .  40 m2.

8 .1 2 . attēlā parādīts spirālveida siltumapmainītājs, ko lieto šķid
ruma sildīšanai ar šķidrumu. Sildīšanai paredzētais šķidrums ieplūst 
pa kanālu 2. Kanālā 1 ievada siltumnesēju. Sasildītais šķidrums 
aizplūst pa izvadu 3. Attālums starp metāla loksnēm (kanāla pla
tums) nav liels — 6 . . .  15 mm. Siltumapmainītāja augstums atka
rīgs no metāla loksnes platuma, parasti līdz 1,1 . . .  1,2 m. Siltum
apmainītāja gali noslēgti ar noņemamiem vākiem. Tas atvieglina 
piekļūšanu sildvirsmai, kad tā jātīra. Sādi siltumapmainītāji darbo
jas labi pat tad, ja temperatūru starpība starp vidēm ir 2 . . .3 ° C .

Sildot ar tvaiku, spirālveida siltumapmainītāju novieto vertikāli 
(uz gala). Tvaiku pievada no augšas vienlaikus visos tvaika kanālos.

Rūpniecībā dažreiz atsevišķus spirālveida siltumapmainītājus sa
slēdz virknē, izveidojot sekcijveida vai blokveida siltumapmainītājus.

So siltumapmainītāju trūkumi: sarežģīta izgatavošana, iekārtas 
grūti remontējamas un nav lietojamas spiedieniem, kas augstāki par 
1 MPa (parasti līdz 0,6 M Pa). Lielākiem spiedieniem nepieciešamas 
biezas metāla loksnes, kas grūti salokāmas spirālē.

.12. att. Spirālveida siltumapmainītāja shēma.
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8.13. att. Plakšņveida siltumapmainī- 
tāja shēma.

Plākšņveida siltumapmainītāji. Plākšņveida siltumapmainltāji sa
stāv no vairākām plāksnēm, kuras saspiež kopā līdzīgi kā rāmjus 
filtrspiedēs (8.13. att. a). Plākšņu virsma ir ar ribām 1 un gumijas 
blīvējumu 2 gar malām. Saspiežot šādas plāksnes, izveidojas šauras 
(aptuveni 9 mm) spraugas — kanāli, pa kuriem plūst šķidrums. Ka
nāli var būt horizontāli vai vertikāli (8.13. att. b un c). Plākšņveida 
siltumapmainītājus izgatavo ari ar viļņotu virsmu.

Sildāmo šķidrumu ievada no viena stūra 3 un no pretējā stūra 4  
to aizvada. Plāksnes otrā pusē cirkulē siltumnesējs. Starp plāksnēm 
var ievietot plates, kas ļauj aizvadīt sildāmo šķidrumu un ievadīt 
citu. Tādēļ vienā plākšņveida siltumapmainītājā iespējams sildīt 
vairākus šķidrumus.

Salīdzinājumā ar cauruļveida un spirālveida siltumapmainītā- 
jiem, ja hidrauliskās pretestības ir vienādas, plākšņveida siltum ap-' 
mainītājiem ir augstāks siltumpārejas koeficients. So siltumapmai- 
nītāju priekšrocība ir mazs metāla patēriņš — aptuveni 2  reizes 
mazāks nekā citiem siltumapmainītājiem. Bez tam tos var ērti salikt, 
izjaukt un remontēt, kā arī notīrīt to sildvirsmu. Ja lieto gumijas 
blīves, maksimālā sildīšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 150 °C. 
Sildīšanu var veikt līdz 1,5 MPa spiedienā.
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Pie šā veida siltumapmai- 
nītājiem pieder siltumapmai- 
nītāji, kurus izveido no para
lēlām skārda plāksnēm (bieži 
plāksnes izveido no viļņota 
skārda), noslēdzot no sāniem 
un gala pamīšus katru otro 
kanālu. Tādējādi izveido 
grupu paralēlu kanālu, kuros 
siltuma apmaiņu var organi
zēt pretplūsmas vai šķērs- 
plūsmas veidā (8.14. att.).
Šādus siltumapmainītājus 
lieto tad, ja abām vidēm 
ir aptuveni vienāds siltum- 
atdeves koeficients, piemēram, 
sildot gaisu ar dūmgāzēm.

Plākšņveida siltumapmainltāji ir kompakti un vienkārši. To īpat
nējā sildvirsma sasniedz 200 . . .  300 m2/m 3.

Siltumapmainltāji ar ribotām sildvirsmām (kaloriferi). Parasti 
siltumapmainītājus ar ribotām virsmām lieto, ja  siltuma apmaiņa 
notiek starp vidēm ar stipri atšķirīgiem siltumatdeves koeficientiem, 
piemēram, sildot gaisu, kuram ai =  1 0 . . .  60 ,W /(m 2 -K ), ar ūdens 
tvaiku, kuram a2 ~ 1 1  600 'W /(m 2 -K ). Šādos gadījumos siltuma ap
maiņas veicināšanai tajā pusē, kur atrodas vide ar mazāku siltum
atdeves koeficientu, palielina virsmu, izveidojot ribas. Parasti vide, 
kurai ir mazāks siltumatdeves koeficients, atrodas ārpusē, tādēļ ari

8.14. att. Plākšņveida siltumapmainītājs gā 
zēm.

Tvaiks

Kondensāts

8.15. att. Ribotu cauruļu veidi:
a — ar plākšņveida ribām, b — ar spirālveida ribām.
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ribas ir ārpusē (8.15. att.). Siltumapmainītājus ar ribotu sildvirsmu, 
kurus lieto gaisa sildīšanai, sauc par kaloriferiem.

Siltuma plūsmu ® , kas izplūst caur ribotajām caurulēm, izsakot 
uz lielāko sildvirsmu, var noteikt šādi:

(£>=kAt vidS,

kur k — siltumpārejas koeficients, \y/(m 2 -K ), ko nosaka pēc for
mulas

— + —  —  ’ 
oci K S\ oc2 *Sļ

«1  — siltumatdeves koeficients gaisa pusē, W /(m 2 -K ); <22 — siltum- 
atdeves koeficients caurulēs, W /(m 2 -K ); Si —  gludās virsmas lau
kums, m2; 5  — ribotās virsmas laukums, m2; A4 id —  vidējā tempe
ratūru starpība, °C; 6 — sienas biezums, m; K — siltumvadītspējas 
koeficients, W /(m -K ).

Kaloriferos par siltumnesēju lieto tvaiku vai karstu ūdeni. Gāzes 
fāzes plūsma jāvirza perpendikulāri caurulēm, jo  tad sildvirsmu iz
manto pilnīgi.

Rūpniecībā kaloriferus lieto gaisa uzsildīšanai, žāvēšanā, telpu 
apsildei vai gaisa kondicionēšanai. Visbiežāk šādām vajadzībām 
lieto kaloriferus ar plākšņveida ribām. Tie sastāv no caurulēm, ku
rām uzstiprinātas skārda (1 mm biezas) plāksnes. Cauruļu gali 
izbeidzas kamerās (8.16. att.).

Kaloriferu caurules sagrupē sekcijās. Vienā sekcijā ir 4 . . . 8  
■caurules. Sekciju skaits — 2 . . .  7. Silda ar tvaiku. Kaloriferus no
vieto vertikāli. Tad kondensāts labāk noplūst un ir augstāks siltum
pārejas koeficients.

Siltumpārejas koeficients kaloriferiem atkarīgs no materiāla, 
konstrukcijas veida, izgatavošanas kvalitātes, gaisa ātruma un ci
tiem faktoriem. To nosaka pēc empīriskām formulām, kuru vispārī
gais veids ir šāds:

k = A ( w p ) n,

kur k — siltumpārejas koeficients, W /(m 2 -K ); A  un n — konstantes, 
kas atkarīgas no kalorifera virsmas un siltumnesēja veida; w — 
gaisa ātrums aktīvā šķērsgriezumā, m/s; p — gaisa blīvums, kg/m3.

Sildot ar tvaiku, kaloriferiem ar spirālveida ribām /4=17,5  un 
«  =  0,47.

Sildot ar ūdeni, siltumpārejas koeficients 
k = A 'W īi2om(w p )n-

Kaloriferiem ar spirālveida ribām j4 '= 41,4; n =  0,383 un m =  1,9, ja 
w h2o < 0 ,2 5  m/s; A ' =  15,5; n =  1,51 un m =0,13, ja w h2o >0,25 m/s, 
kur w h2o — ūdens ātrums caurulēs, m/s. Kaloriferiem ar plākšņ
veida ribām j4 '=20,3 ; n — 0,32 un m =0,13, ja w h 2o  = 0 ,0 2 . . .  1 m/s.

Reizinājumu wp sauc par gaisa masas ātrumu, tā vienība [®,p]=
=[m /s]-[kg/m 3] =  k g /(m 2 - s ) .
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Masas ātrumu kaloriferiem var 
Gnoteikt šādi: , kur G — caur

kaloriferu izplūstošā gaisa patēriņš, 
kg/s; S a—  aktīvais šķērsgriezuma 
laukums (aptuveni 40% no kopējā), 
m2 (aktīvais šķērsgriezuma laukums 
ir visu spraugu kopējais laukums 
gaisa plūsmas virzienā).

Otrs svarīgs lielums, kas raksturo 
kaloriferu, ir tā pretestība. No tās 
atkarīga ventilatora jauda. Pieaugot 
kalorifera pretestībai, pieaug nepie
ciešamā jauda — un otrādi.

Kalorifera pretestību Hk, līdzīgi 
siltumpārejas koeficientam, izsaka kā 
masas ātruma funkciju, t. i., Hy =
= f (w p ) .  Kaloriferiem pretestību no
saka šādi: kaloriferiem ar spirālveida 
ribām H k = l ,l z ( p w ) 1’97, ar plākšņ- 
veida ribām Hk =  0 ,7 lz (p w )1’62, kur 
£ —  pakāpju skaits, tvaika kalorife
riem z =  1.

Ja gaisa plūsmas virzienā novieto g ]orifera dements ar
vairakus kalorifera elementus (vir- plākšņveida ribām,
knē), tad kopējo pretestību iegūst, 
pareizinot viena elementa pretestību
ar to skaitu virknē. Ja caur kaloriferu plūst putekļains gaiss, pre
testība jāpalielina par 10 . . .  2 0  %.

Kalorifera intensitātes palielināšanai un pretestības Samazinā
šanai tā virsmu vismaz vienu reizi maiņā ieteicams nopūst ar tvaiku.

Ja neliels gaisa daudzums jāsasilda līdz augstai temperatūrai, 
vairāki kalorifera elementi jānovieto virknē (cits aiz cita). Lielu 
gaisa daudzumu sasildīšanai kalorifera elementus novieto paralēli 
(blakus vai citu virs cita). Ja lieli gaisa daudzumi jāsasilda līdz 
augstai temperatūrai, kalorifera elementi jānovieto virknē un para
lēli. Lai pārāk nepalielinātu kaloriferu pretestību, virknē saslēdz ne 
vairāk kā trīs elementus.

Kalorifera elementus paralēli novieto tā, lai nodrošinātu opti
mālos darba apstākļus. Jāievēro: jo lielāks masas ātrums, jo  lielāks 
siltumpārejas koeficients k un tās pašas gaisa masas sasildīšanai 
vajag mazāku sildvirsmu. No otras puses, masas ātruma pieaugums 
palielina kalorifera pretestību. Optimālais gaisa masas ātrums kalo
rifera aktīvajā šķērsgriezumā ir 7 . . .  10 kg/(m 2 -s ).

Kalorifera izmēri parasti ir lielāki par gaisvada izmēriem, tādēļ 
tos savā starpā savieno ar difuzoru un konfuzoru. Sildvirsmas tīrī
šanai un apskatei, novietojot kalorifera elementus citu aiz cita, starp 
tiem jāatstāj līdz 2 0 0  . . .  250 mm liela atstarpe.
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Kaloriferu izvēles pamatā ir sildvirsmas lieluma noteikšana un 
tās sastādīšana no atsevišķiem kalorifera elementiem. Bez tam jā 
nosaka kalorifera pretestība. Kaloriferu izvēli var izdarīt analītiski 
vai grafiski. Analītiski sildvirsmu nosaka pēc formulas (7.93).

Pirms sildvirsmas aprēķināšanas izvēlas kalorifera modeli un pa
redz atsevišķo elementu izvietojumu, jo  citādi nav iespējams noteikt 
masas ātrumu wp, kas nepieciešams siltumpārejas koeficienta k ap
rēķināšanai. Optimālo variantu iegūst, izdarot aprēķinus dažādiem 
kalorifera modeļiem; pēc iegūtajiem rezultātiem izvēlas tehniski un 
ekonomiski visizdevīgākos variantus.

Kondensāta novadīšana. Ar tvaiku apsildāmie aparāti darbosies 
efektīvi un ekonomiski tikai tad, ja tiek nodrošināta kondensāta pa
reiza novadīšana, savākšana un tālāka izmantošana tehnoloģiskajā 
ciklā. Kondensāta atkārtota izmantošana ievērojami ietaupa ūdens 
patēriņu rūpnīcā. Tīrs kondensēts ir ideāls tvaika katlu barošanas 
ūdens. Kondensāts izmantojams arī par siltumnesēju.

Kondensāta uzkrāšana sildīšanas kamerā pazemina iekārtas ra
žīgumu, jo  tajā daļā, kur atrodas kondensāts, siltumpārejas koefi
cients ir zemāks nekā tur, kur kondensējas tvaiks.

Kondensāta novadītajiem jānodrošina automātiska kondensāta 
novadīšana tā, lai nenoplūstu tvaiks.

Kondensāta novadītāji ie
dalāmi trīs grupās: 1 ) plu
diņu ; 2 ) termostatiskie un
3) termodinamiskie konden
sāta novadītāji.

Pludiņu kondensāta no
vadītāji (kondenspodi). Sil
dīšanas aparātiem konden
sāta novadītājus lieto ar va
ļēju un slēgtu pludiņu. Sie 
kondensāta novadītāji nodro
šina nepārtrauktu kondensāta 
novadīšanu sistēmās ar pie
sātinātu un pārkarsētu tvaiku 
arī tad, ja ir ievērojamas kon
densāta daudzuma svārstī- 
bas. Kondensāta novadītājus 
ar vaļēju pludiņu lieto zemā
kiem spiedieniem, bet ar 
slēgtu pludiņu — vidējiem 
spiedieniem (līdz 1,6 M Pa). 
So kondensāta novadītāju 
trūkumi: sarežģīta konstruk
cija, lieli gabarīti.

Kondensāta novadītājs ar 
vaļēju pludiņu shematiski pa
rādīts 8.17. attēlā a. Pa cau- 

8.17. att. Kondensāta novadītāju shēmas. ruli 1 ieplūst kondensāts. Tad,
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kad sasniegts attiecīgais līmenis, kondensāts pārlīst pāri 
skarda pludiņa 4 augšējai malai un sāk to piepildīt. Pludiņam sa
sniedzot attiecīgu masu, tas grimst un kopā ar to uz leju virzās stie
nis 3 un konuss 2, atverot vākā izplūdes caurumu, un kondensāts 
tāpēc, ka kondensāta novadītājā ir lielāks spiediens, pa cauruli 5 
ceļas uz augšu un izplūst no kondensāta novadītāja.

Kad noteikts tilpums kondensāta izvadīts, pludiņš kļūst vieglāks, 
ceļas uz augšu un konuss noslēdz izplūdes vietu. Sī darbība atkār
tojas.

Kondensāta novadītājs ar slēgtu pludiņu parādīts 8.17. attēlā b. 
Ievadot kondensātu pa cauruli 1, tā līmenis ceļas un paceļ skārda 
pludiņu 4, kuram piestiprināta svira 6 un noslēdzējkonuss 2. Plu
diņam ceļoties uz augšu, konuss atver izplūdes vietu un kondensāts 
izplūst no kondensāta novadītāja. Pazeminoties kondensāta līmenim, 
pludiņš grimst, un konuss noslēdz izplūdes vietu. Ja kondensāts 
vienmērīgi ieplūst kondensāta novadītājā, pludiņš paliek noteiktā 
augstumā un tiek nodrošināta kondensāta nepārtraukta noplūde.

Uzstādot šos kondensāta novadītājus, jāseko, lai pludiņa ass būtu 
vertikāla, kā arī tie jānovieto vismaz 0,5 m zemāk par kondensāta 
izplūdes vietu (no siltumapmainītāja).

Termostatiskie kondensāta novaditāji. To darbība pamatojas uz 
metālu dažādu termisko izplešanos. Visiem šā veida kondensāta no- 
vadītājiem, ieplūstot tvaikam (sakarā ar to, ka tvaikam augstāka 
temperatūra nekā kondensētam), izbeidzas kondensāta noplūde.

Termostatiskā kondensāta novadītāja shēma dota 8.18. attēlā a. 
Kondensētam ieplūstot pa ieplūdni 5, no krāsainiem metāliem izga
tavotā caurule 4 saraujas, konuss 2 atbrīvo izplūdes vietu 3 un kon
densāts izplūst pa izplūdni 1. Kad caurulē 4 ieplūst tvaiks, tā paga
rinās un konuss 2 aizspiež izplūdni 3, aizkavējot tvaika noplūšanu.

Termostatiskie kondensāta novadītāji ir vienkārši pēc uzbūves, 
droši darbā un ievērojami mazāki par pludiņu kondensāta novadīta
jiem. Tie ir jutīgi pret tvaika spiediena maiņu. Temperatūru star
pībai starp tvaiku un kondensātu jābūt vismaz 2 . . .  4 °C. Lai
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kondensēts paspētu atdzist, šos kondensēta novadītājus uzstāda tālāk 
no siltumapmainltāja, izveidojot garu kondensēta novadīšanas cau
ruli. Tos izmanto nelielā;s sildīšanas iekārtās tvaika spiedieniem 
0,1 . . .  1 ;6  MPa. Tie nav lietojami, kur pārkarsēts tvaiks.

Termodinamiskie kondensāta nevadītāji. To darbības pamatā ir 
cauri plūstošās vides ātruma (līdz ar to spiediena) maiņa dažādās 
tā joslās. Spiediena maiņu izmanto kondensāta izvadīšanai un tā 
plūsmas pārtraukšanai, kad kondensāta novadītējā ieplūst tvaiks.

No šīs grupas aparātiem 8.18. attēlā b parādīta kondensāta disk- 
veida novadītāja shēma. Pēc kondensāta izvadīšanas, tvaikam iz
plūstot no caurules 5, tā ātrums pieaug no w{ līdz m»2, tādēļ joslā A 
tvaika spiediens samazinās un disks 6 tuvojas caurulei 5. Tvaikam 
ieplūstot joslā B, ātrums samazinās līdz w3\ w3< w 2. Spiediens pie
aug un disku piespiež caurulei 5, tā noslēdzot tvaika izplūdi. Kad 
caurulē ieplūst kondensēts un temperatūra pazeminās, spiediens zem 
diska paceļ to un kondensēts izplūst pa izplūdni 1. Lai kondensāta 
novadītājs normāli darbotos, jāievēro šādas a ttie c īb a sd3/dļ =  3 . . .  
. . .  4,5 un dļld2— 1 . . .  3.

Termodinamiskie kondensāta novadītāji ir nelieli un viegli; bez 
regulēšanas darbojas arī tad, ja ir pārkarsēts tvaiks. Tie vislabāk 
darbojas, ja tvaika izplūdes pretspiediens nepārsniedz 2 0 . . .  30% no 
ieplūdes spiediena. Sie kondensāta novadītāji nav lietojami, ja tvaika 
spiediens ir zemāks par 0,1 MPa.

Kondensāta novadītāja pievienošana siltumapmainītājam shema
tiski parādīta 8.19. attēlā. Katram siltumapmainītājam vēlams ierī
kot savu kondensāta novadītāju. Nav ieteicams no dažādiem siltum- 
apmainītājiem kondensētu ievadīt kolektora vadā. Katram konden
sēta novadītājam, ja to ievada kolektora vadā, jābūt vienvirziena 
ventilim (sk.: 8.19. att. .5).

Lai kondensāta novadītājs kalpotu ilgāk, pirms tā novieto fil
tru 3. Kondensēta novadītājus (izņēmums ir termos.tatiskie novadī
tāji) novieto pēc iespējas tuvāk siltumapmainītājam. Ja kondensāta

8.19. att. Kondensāta novadītajā pievienošana siltumapmainītajam:
1 — s iltu m a p m a in itā js , ,2 —  v en tilis , 3: — f iltrs, 4 — k on d en sā ta  n o v a d ītā js , 5 — v ien v ir 

ziena  ven tilis .
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temperatūra pirms un aiz kondensēta novadltāja ir vienāda, tad no- 
tiek tvaika noplūde.

Siltumcaurules. Siltumcaurulēm raksturīga ļoti intensīva siltuma 
apmaiņa, vienkārša konstrukcija un niecīgs enerģijas patēriņš sil- 
tumnesēja pārvietošanai. Pie tām pieder arī termosifoni (Perkinsa 
caurule).

8 .2 0 . attēlā a parādīts termosifons — vertikāla caurule ar šķid
ruma iztvaicēšanas joslu 1. Ja silda caurules apakšējo galu, šķid
rums iztvaiko. Tvaiks plūst uz caurules augšējo galu 2, kur konden
sējas un atdod siltumu. Attālumu starp caurules iztvaikošanas un 
kondeņsācijas joslu sauc kar adiabātisko joslu. Kondensēts smaguma 
spēka ietekmē plūst pa caurules iekšējo virsmu uz iztvaikošanas 
joslu, nodrošinot nepārtrauktu iztvaikošanu un kondensāciju.

Termosifona trūkums — iztvaicēšanas joslai jāatrodas zem kon- 
densācijas joslas.

Analoģiski izveidotas un darbojas siltumcaurules (diametrs 15 . . .  
. . . 1 0 0  mm, garums līdz 6  m ). 8 .2 0 . attēlā b parādītā siltumcaurule 
atšķiras no termosifona ar to, ka darbināma jebkurā stāvoklī. Kon- 
densācijas josla var atrasties pat zemāk par iztvaicēšanas joslu. 
Siltumcaurulēs gar iekšējo caurules virsmu novietots kapilāra ma
teriāla oderējums 3 (vilnas audums, stikla audums, polimēri, me
tāla sieti, kapilārs metāla sakausējums, keramika u. c .). To sauc par 
dakti. Dakts nodrošina kondensēta atgriešanos no kondensācijas jo s 
las uz iztvaikošanas joslu (kapilāro spēku iedarbībā) neatkarīgi no 
caurules stāvokļa. .

Ir arī tādas siltumcaurules, kurās kondensēta atgriešanos uz 
iztvaicēšanas joslu nodrošina centrbēdzes spēks (caurule rotē).

Sildītāja shēma, kurā ir siltumcaurules, parādīta 8.20. attēlā c.
Siltumnesēji siltumcaurulēs ir šķidrumi ar augstu iztvaikošanas 

siltumu, augstu siltumvadītspēju, mazu viskozitāti, lielu virsmas
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spraigumu. Siltumnesēja izvēli siltumcaurulēm nosaka nepieciešamā 
sildīšanas temperatūra. Biežāk lietojamie siltumnesēji ir šādi:

— 271 . . .  — 160°C temperatūrā — hēlijs, slāpeklis;
0 . . .8 0 ° C  temperatūrā — amonjaks, metilspirts, etilspirts, ace- 
tons;
80 . . .  230 °C temperatūrā — ūdens;
2 3 0 . . .  350 °C temperatūrā — organiskie siltumnesēji (dinils jeb 
dauterma, termens);
virs 350 °C temperatūras — dzīvsudrabs, šķidrs cēzijs, kālijs, 
nātrijs, litijs un sudrabs.
Siltumnesēja daudzumam siltumcaurulēs jābūt nedaudz lielākam 

par to, kas nepieciešams dakts aizpildīšanai.
Siltumcaurulēs ir perspektīvi siltumapmainltāji, jo tiem ir liela 

siltumvadītspēja (simtkārt pārsniedz parasto siltumapmainītāju sil- 
tumvadītspēju); tajos ir niecīgs siltumnesēja daudzums; ērta sild- 
virsmas tīrīšana; viegli palielināt un samazināt sildvirsmu, mainot 
siltumcauruļu skaitu; bojātu siltumcauruli viegli apmainīt pret 
jaunu, neapstādinot sildīšanas iekārtu.

Siltumapmainītāju intensifikācija. Siltumapmainītāju intensifikā
cija bieži saistīta ar to hidrauliskās pretestības palielināšanos. Tas 
ekspluatācijas laikā rada patērējamās enerģijas palielināšanos ne
pieciešamo plūsmu nodrošināšanai. Izmantojams tikai tāds intensi
fikācijas veids, kas dod ekonomisku efektu.

I Paaugstinot siltumapmainītāju darbības intensitāti, jāseko sild* 
virsmas stāvoklim. Sildvirsmai no abām pusēm jābūt tīrai (bez katl
akmens un nogulumiem).

Konstruējot siltumapmainītājus, jāorientējas uz minimālo ter
misko pretestību (5/X), izvēloties attiecīgu metālu un pēc iespējas 
plānāku sienu.

Cauruļveida siltumapmainītājos intensifikācijas nolūkā starpcaiu- 
ruļu telpā novieto šķērssienas. Kondensējot tvaiku, cenšas samazi
nāt kondensēta kārtas termisko pretestību, piestiprinot pie cauru
lēm slīpas virsmas, paātrinot tvaika plūsmas ātrumu. Sildvirsmu 
pārklāj ar hidrofobām vielām, kas novērš sildvirsmas slapināšanu, 
un kārtainās kondensācijas vietā rodas pilienu kondensācija.

Tālāk minētie intensificēšanas veidi paredzēti, lai samazinātu 
vai nepārtraukti atjaunotu robežkārtu, kas rodas, vidēm pārvietojo
ties gar sildvirsmu. Robežkārtā plūsma ir lamināra, tādēj tā bremzē
joši darbojas uz siltuma pāreju, jo  siltums robežkārtā izplatās va
dīšanas rezultātā. Caurulēs garenvirzienā un šķērsvirzienā ievieto 
ribas, spirāles (turbolizatorus), kas palielina siltumatdeves koefi
cientu a līdz piecām reizēm; caurules iekšpusē rada mākslīgu sienas 
raupjumu; tās aizpilda ar dažāda veida pildķermeņiem (lodēm, gre
dzeniem, spirālēm u. c.). Sildvirsmu veido no dažāda diametra cau
rulēm plūsmas virzienā (difuzors—konfuzors), no viļņotām caurulēm.

Viršanas intensificēšanai cenšas palielināt burbuļu rašanās cen
trus, pārklājot virsmu ar porainu slāni. Organizē viršanu cietu vielu 
suspendētā (pseidosašķidrinātā) slānī.

Siltuma apmaiņu intensificē, palielinot plūsmu ātrumu.
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Gāzes vidēm siltuma apmaiņu uzlabo, ievadot plūsmā cietas da
ļiņas (putekļus) vai trīsatomu gāzes (CO2) ;  tas veicina starošanu.

Intensificējot siltuma apmaiņu aparātos, jāatceras, ka līdz ar 
hidrauliskās pretestības palielināšanos var sākties arī pastiprināta 
cauruļu vibrācija, kas var negatīvi ietekmēt konstrukciju izturību.

8.1.4. Sildīšana ar dūmgāzēm

Sildīšanai ar liesmu un dūmgāzēm ir tā priekšrocība, ka atmosfē
ras spiedienā to iespējams izdarīt ļoti plašā temperatūru intervālā, 
pat temperatūrās, kas augstākas par 1400°C.

īss kurināmā raksturojums. Siltuma enerģiju sildīšanai rūpnie
cības apstākļos iegūst, kurtuvēs sadedzinot cieto, šķidro vai gāzveida 
kurināmo.

Jebkurš no šiem kurināmiem satur šādus elementus: oglekli C, 
ūdeņradi H, skābekli O, slāpekli N un sēru S. Bez tam kurināmais 
satur mitrumu U un nedegošus savienojumus, kurus sauc par pel
niem A. Atsevišķo komponentu saturu izsaka procentos un kurināmo 
darba stāvokli raksturo ar šādu sastāvu:

C d +  H d +  O d + N d +  S d + i 4 d + C / d =  1 0 0 % .

Pirmo četru elementu saturs attiecīgam kurināmam ir nemainīgs 
vai tuvu nemainīgam, un to summu, izteiktu procentos, sauc par 
kurināmā organisko m asu :

C° +  H° +  0 0 +  № =  100%-

Pārējās kurināmā sastāvdaļas veido balastu, t. i.,
S  =  Sd+./4d +  t/d.

Sērs kā kurināmā sastāvdaļa deg, tomēr to pieskaita balastam, 
jo  pēc sadegšanas rodas sēra dioksīds S 0 2, kas izraisa iekārtas ko
roziju. Kurināmais sēru var saturēt sulfātu, sulfīdu un organisku 
savienojumu veidā. Pēdējie divi sēra savienojumu veidi deg, tādēļ 
šādu sēru sauc par gaistošo sēru Sgd. Sulfāti nedeg un paliek sārņos; 
tos sauc par negaistošo sēru Sngd.

Jebkuru kurināmo raksturo tā sadegšanas siltums (siltumspēja). 
Kurināmā sadegšanas siltums ir siltuma daudzums, kas atbrīvojas, 
pilnīgi sadegot 1 kg cietā vai šķidrā vai 1 m3 gāzveida kurināmā.

Ja kurināmā atbrīvotajam siltumam pieskaita siltumu, kas rodas, 
degšanas laikā iegūtajam ūdens tvaikam kondensējoties un atdzies
tot līdz 0°C, tad iegūst tā saucamo augstāko kurināmā sadegšanas 
siltumu Qad. Ja neievēro ūdens tvaika kondensācijas un atdzišanas 
siltumu, iegūst zemāko kurināmā sadegšanas siltumu Qzd.

Kurināmā augstāko sadegšanas siltumu var noteikt pēc Mende- 
ļejeva formulas

Q a d =  339,1 C d + 12 5 6 H d -1 0 9  ( O d -  S gd), 

kur Qad izteikts vienībā kJ/kg.
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Aptuvenu sakarību starp augstako un zemāko sadegšanas sil
tumu var izteikt ar šādu vienādojumu:

Qzd =  Qad—25,1 (9Hd+ i / d),
kur 9Hd +  f /d ir ūdens tvaika saturs, %, kas rodas, sadegot-1 kg ku
rināmā. Sadegšanas siltums kurināmiem mainās ļoti plašās robežās.

Dažādu kurināmo salīdzināšanai ieviests jēdziens nosacītais ku
rināmais. Par nosacīto kurināmo uzskata tādu kurināmo, kas, pilnīgi 
sadegot, izdala 29 309 kJ/kg vai gāzveida kurināmam 29 309 kJ/m3 
siltuma. Dalot attiecīgā kurināmā sadegšanas siltumu! ar 29 309, 
iegūst skaitli (ekvivalentu), kas rāda, par cik konkrētais kurināmais 
atšķiras no nosacītā kurināmā.

, Kurināmo raksturo arī tā gaistošo vielu saturs. Akmeņogles rak
sturo arī koksa saķepšana un pelnu kūstamība.

Kurināmā sadedzināšana. Siltumtehniskos aprēķinos vienkāršības 
dēļ pieņem šādu ga isa , sastāvu (procentos): gaisā pēc tilpuma ir 
21 % skābekļa un 79% slāpekļa, pēc masas — 23,2% skābekļa un 
76,8% slāpekļa.

Gāzu blīvumi, kādus pieņem siltumtehniskos aprēķinos, sako
poti 8 .1 . tabulā.

Ja degšanai lieto kurināmo ar sastāvu
Cd +  Hd +  Od +  Nd +  Sgd- M d +  £/d= 100% ,

tas nozīmē, ka 1 kg šāda kurināmā satur 0,01Cd kg oglekļa, 0,01Hd 
lcg ūdeņraža utt.

Oglekļa degšana. Ja notiek pilnīga sadegšana, ogleklim sadegot, 
rodas oglekļa dioksīds. Uz vienu molu oglekļa jāpievada viens mols 
skābekļa, un rodas viens mols oglekļa dioksīda

C +  0 2 — C 0 2.
t. i., 12 kg oglekļa savienojoties ar 32 kg skābekļa, rodas 44 kg o g 
lekļa dioksīda.

32 2 6671 kg oglekļa sadegšanai nepieciešami— « 2 ,6 6 7  kg jeb

« 1 ,8 6 6  m3 skābekļa.
44 3 667

Pilnīgi sadegot 1 kg oglekļa, rodas «3 ,6 6 7  kg jeb ^  «

« 1 ,8 5 5  m3 oglekļa dioksīda.

81. tabula
Gāzu blīvumi 

(101 325 Pa spiedienā, 0 °C temperatūrā)

G a ze B līv u m s, k g /m 3 G ā ze B līv u m s, k g /m 3

Gaiss 1,293 Skābeklis 1,429
O glekļa dioksīds 1,977 Slāpeklis 1,257
O glekļa m onooksīds 1,250 Ūdens tvaiks 0,804
Sēra dioksīds 2,927 Ūdeņradis 0,089
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Sadedzinot oglekli, kas atrodas 1 kg kurināmā, vajag 2,667-0,01Cd 
kg skābekļa.

Ūdeņraža degšana. Kurināmā esošais ūdeņradis sadeg šādi:
2H2 +  0 2 =  2H20 .

32
1 kg  ūdeņraža sadegšanai nepieciešami -4 - = 8  kg skābekļa un

36 8rodas —  = 9  kg ūdens tvaika, t, L, pēc tilpuma =5,598 m3

9skabekļa u n Q ģņļ ^  11,194 m3 ūdens tvaika.
Ja 1 kg kurināmā kopumā satur 0,0lH d kg ūdeņraža, tad sadeg 

nevis viss ūdeņradis, bet tikai brīvais ūdeņradis, — tas ūdeņradis, 
kas nav savienojies ar skābekli. Brīvo ūdeņradi aprēķina, no ūdeņ
raža kopējā satura atņemot saistīto ūdeņradi Hsd. Saistīto ūdeņradi 
aprēķina, pieņemot, ka viss kurināmā esošais skābeklis savienojas 
ar ūdeņradi. Zināms, ka 8  kg skābekļa saista ļ kg ūdeņraža. Tātad, 
zinot kurināmajā esošo skābekļa saturu, var noteikt saistīto ūden- 

Odradi Hsd=  ~  .o ■'

1 kg kurināmā satur šādu brīvā ūdeņraža masu — 0 ,011  i i “' — —- j  • 

Skābekļa masa, kas nepieciešama šādas ūdeņraža masas sade

dzināšanai, ir 0 ,0 1  ļ H d —-^ -1 8 .

Sēra degšana. Gaistošais , sērs kurināmajā sadeg, veidojot sēra 
dioksīdu:

S +  0 2 =  S 0 2.
32

1 kg sera sadegšanai vajadzīgs =  1 kg skabekļa; rodas

64
2 2" =  2 kg sēra dioksīda. Ja 1 kg kurināmā satur 0,01Sgd kg sēra,
tad sēra sadedzināšanai vajadzīga tāda pati skābekļa, masa.

Tādēļ 1 kg kurināmā sadedzināšanai teorētiski nepieciešamā skā
bekļa masa ir ;

Ot=  [2,667Cd +  8 ( n d- ^  ) + S gd- O d ]  0,01 jeb 

C)t=0,02667Cd+0,08 (H d- - ^ )  + 0 ,0 1 (S gd —Od).

Parasti kurināmā sadegšanai lieto nevis tīru skābekli, bet gaisu, 
kas satur tikai 23,2% skābekļa (masas procentos). Teorētiski nepie
ciešamo sausā gaisa masu iegūst šādi: ■

0,02667Cd +  0,08 (H d-  )  +0,01 (Sd- O d)

Li== : 1X232 ^  ’
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pēc izdalīšanas

Lt =  0,115Cd +  0,345 ( H d-  ) +0 ,043 (Sd- O d), (8.4)

kur Lt — sadegšanai nepieciešamā teorētiskā gaisa masa, kg/kg.
Degšanas procesos gaiss ar kurināmo sajaucas nepilnīgi, tādēļ 

kurtuvē jāievada lielāka gaisa masa, nekā teorētiski nepieciešams. 
Faktiski nepieciešamo gaisa masu Lt aprēķina šādi:

Lt =  aL%,

kur a — gaisa pārākuma koeficients.
Gaisa pārākuma koeficients rāda, cik reižu kurtuvē ievadītā gaisa 

masa pārsniedz teorētiski nepieciešamo. Sis koeficients atkarīgs gal
venokārt no kurināmā veida, t. i., no tā, cik labi gaiss sajaucas ar 
kurināmo.

Var pieņemt, ka gaisa pārākuma koeficients cietam kurināmam 
ir 1 ,3 . . .  1,7; šķidram kurināmam — 1,1 . . .  1,2; gāzveida kurinā
mam — 1 ,0 5 ...  1,2. Putekļveida kurināmā degšana līdzīga gāzveida 
kurināmā degšanai. Gaisa pārākuma koeficients dažreiz var būt arī 
ievērojami lielāks (piemēram, žāvētavu kurtuvēs, kur nav nepiecie
šams iegūt augstu temperatūru, a = 2  . . .  5).

Lai aprēķinātu dūmvadu, jāzina dūmgāzu masa, kas rodas, sa
dedzinot kurināmo.
1 Kopējā dūmgāzu masa, kas rodas, sadegot 1 kg kurināmā, vei
dojas

1) no oglekļa dioksīda masas 3,667Cd-0,01 =0,03667Cd;
2 ) no ūdens tvaika masas, kas rodas, ūdeņradim sadegot, 

9Hd-0,01 =0,09H d;
3) no ūdens tvaika masas, kurš iekļuvis dumgazes, iztvaikojot 

kurināmā mitrumam, 0,0lUļ\
4) no ūdens tvaika masas, kurš iekļuvis dūmgāzēs ar gaisu, jo

kurināmā sadegšanai kurtuvē pievada nevis sausu gaisu, bet mitru.
, kg mitruma , , . _Ja gaisa mitruma saturs x -.— 5— ----- —;— , tad ar gaisu dumgazes■ kg sausa gaisa

ievada mitrumu xLt — axLt-, _
5) no skābekļa masas, jo  praktiski kurtuvē ievada skabekli vai

rāk, nekā tas vajadzīgs kurināmā degšanai. Ja 1 kg gaisa satur 
0,232 kg skābekļa, tad skābekļa masa dūmgāzēs ir 0,232 (Lf — Lt) =  
=  0,232Lt ( a - l ) ;

6 ) no slāpekļa masas, kurš ievadīts kurtuve līdz ar gaisu, 
0,768Lf=0,768aLt;

7 ) no kurināmā esošā slāpekļa, kas viss pariet dūmgāzēs, t. i., 
0,0 lN d.

Kopēja dūmgāzu masa, kas rodas, sadegot 1 kg kurināmā, izsa
kāma šādi; ,

Gd=0,03667Cd +  0,09Hd+0,01£/d+ icaLt +

+ 0 ,2 3 2 L t(a -l)+ 0 ,7 6 8 a L t  +  0,01Nd (8.5)
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vai dūmgazu tilpums

V&-
Gd
Pd

kur Fd — dūmgazu til
pums no 1 kg kurināmā, 
m3; pd — 
vums, kas
stākļos ir -

dumgazu blī- 
normālos ap-

. 1,3 2 4 .nr.
'*777m9rw S ?//7/W 7.//y / /  V tf7 7 ? ;///7 //7 7 //. Y ///y //7 /

8.21. att. Sildīšanas iekārtās shēma.

Pēc formulām (8.4) un 
(8.5) aprēķina nepiecie
šamo gaisa masu un dūm- 
gāzu masu, sadedzinot 
cieto un šķidro kurināmo.

Kurināmā patēriņa noteikšana. Kurtuves, dūmeju aprēķinos un 
gaisa pievadīšanas iekārtas projektēšanā jāzina kurināmā patēriņš. 
To nosaka tāpat kā sildīšanai nepieciešamo tvaika patēriņu, sastā
dot sildīšanas iekārtas siltuma bilanci. Siltuma bilances sastādīša
nai izmantojama 8 .2 1 . attēlā parādītā sildīšanas iekārtas shēma.

Siltuma daudzums, ko ievada sistēmā, veidojas šādi:
1) kurināmā fizikālais siltums. Uz katru kilogramu kurināmā tas 

nosakāms šādi:
<7l =  cktk,

kur <71 — siltuma daudzums, J/kg; Ck —  kurināmā īpatnējā siltum
ietilpība, J /(k g -K ); tk — kurtuvē ievadāmā kurināmā tempera
tūra, °C; •'

2) kurināmā sadegšanas siltums Qzd, J/kg;
3) siltums, ko sistēmā ievada līdz ar degšanai nepieciešamo 

gaisu:
<72= (10 05 +  1968x.)čgLf, 

kg ūdenskur x — gaisa mitruma saturs, •; tg — kurtuve ieplus-kg sausa gaisa
tošā gaisa temperatūra, °C; Lf — faktiski nepieciešamā gaisa masa 
1 kg kurināmā sadedzināšanai, kg/kg; 1005 un 1968 ir sausa gaisa 
un ūdens tvaika īpatnējā siltumietilpība, J /(k g -K ).

Sistēmā patērēto siltuma daudzumu veido 
1 ) siltums, kas nepieciešams šķidruma uzsildīšanai:

Q i=  GiCi(tļ— ti) ,

kur Q4 — šķidruma uzsildīšanai nepieciešamais siltums, J; Gļ — 
sildāmā šķidruma masa, kg; c 1 — sildāmā šķidruma īpatnējā siltum
ietilpība, J /(k g -K ); t\ — šķidruma sākuma temperatūra, °C; t2 — 
šķidruma beigu temperatūra, °C.

Ja kādai vielai mainās agregātstāvoklis vai reakciju rezultātā 
izdalās siltums, tad arī tas jāievēro;
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2 ) siltums, kas nepieciešams aparata sasildīšanai
Q5 =  G2c2( t " - t ' ) ,

kur Qs — aparāta sasildīšanai, nepieciešamais siltums, J; G2 — 
aparāta masa, kg; c2 — aparāta materiāla īpatnējā siltumietilpība, 
J /(k g -K ); t' — aparāta sākuma temperatūra, °C; t"  — aparāta beigu 
temperatūra, °C;

3) siltuma zudumi apkārtējā vidē no katla un apmūrējuma vir
smas

Q6 =  2 a (4  — fv)Sr,

kur Q6 — siltuma zudumi apkārtējā vidē, J; a — kopējais siltum- 
atdeves koeficients, W /(m 2 -K ), a = a k  +  ast; ts — virsmas tempera
tūra, °C; tv — apkārtējās vides temperatūra, °C; S — virsma, kas 
atdod siltumu apkārtējai videi, m2; t  — procesu norises laiks, s;

4) siltuma zudumi no katra kilograma kurināmā, kuri rodas, 
dūmgāzēm aizplūstot:

.Q7= d̂Cd d̂,

kur Q7 — siltuma zudumi ar dūmgāzēm, J; Ga — dūmgāzu masa no 
1 kg kurināmā, kg; Cd — dūmgāzu īpatnējā siltumietilpība, J /(k g -K ); 
ti — aizplūstošo dūmgāzu temperatūra, °C;

5) siltuma zudumi, kas rodas, kurināmam ķīmiski nepilnīgi sa
degot.

Sadedzinot 1 kg oglekļa līdz C 0 2 (pilnīgā sadegšana), izdalās 
339• 105 J/kg siltuma, turpretī, ja tāda pati oglekļa masa sadeg līdz 
CO (nepilnīgā sadegšana), tad izdalās tikai aptuveni 102-105 J/kg 
siltuma.

Sadedzinot kurināmo nepilnīgi, uz katru kilogramu oglekļa zaudē 
237• 105 J. Tādēļ siltuma zudumus, kas rodas nepilnīgā sadegšanā 
uz katru kilogramu sadedzināmā kurināmā, var izteikt šādi:

CO
Q . = 2 3 7 -  103C d C O ļ  +  C Q  .

kur Q8 — siltuma zudumi kurināmā nepilnīgas sadegšanas dēļ, J; 
Cd — oglekļa saturs darba kurināmā, °/o; CO — oglekļa oksīda sa
turs aizplūstošās dūmgāzēs, % (pēc tilpuma); C 0 2 — oglekļa diok
sīda saturs aizplūstošās dūmgāzēs, % (pēc tilpuma);

6 ) siltuma zudumi, kas rodas mehāniskā ziņā nepilnīgas sadeg
šanas dēļ. Sādi siltuma zudumi rodas tāpēc, ka kurināmais daļēji 
izbirst caur ārdu spraugām; dala kurināmā tiek aizrauta līdzi dūm
gāzēm, un daļa paliek nesadegusi sārņos. Siltuma zudumus, kas 
rodas mehāniskā ziņā nepilnīgas sadegšanas dēļ, aprēķina, neievē
rojot izbirušo kurināmo, kas oglēm ir aptuveni 0,3%. Šādus siltuma 
zudumus uz katru kilogramu kurināmā aprēķina pēc formulas

339,15-103CS+  502,44-103
Q 9 “  * A ,

1 0 0 -C 8
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kur Q9 — siltuma zudumi kurināmā mehāniskā ziņā nepilnīgas sa
degšanas dēļ, J; Cs — nesadegušā oglekļa saturs sārņos, %, parasti 
antracītam un akmeņoglēm Cs=  15 . . .  20%, bet brūnoglēm 1 5 . . .
. . .  25% ; A d — pelnu saturs darba kurināmā, %.

Saskaņā ar enerģijas nezūdamības likumu var uzrakstīt siltuma 
bilances vienādojumu

Br\k ((ļl ■+ Qīd +  ̂ 2) =Q 4+Q 5 +  Q6 +  5(Q 7 +  Q8 +  Q9),

kur B — procesa laikā sadedzinātā kurināmā masa, kg; r]k —  kur
tuves lietderības koeficients, kas atkarīgs no kurināmā, kurtuves 
un degšanas režīma, parasti rūpniecības kurtuvēm r) k =  0 ,8 5 .. .  0,95. 

Sadedzinātā kurināmā masa
Q4 +  Q5+C?6

rļk(^l +  Qzd +  <?2) — (Q 7+ Q 8+ Q 9)

Zinot kurināmā patēriņu, var iegūt kopējo gaisa masu, kas ik 
sekundi jāpievada iekārtā:

r LpB
■Mtop----------------- >

T

kur Lkop — kopējais gaisa patēriņš, kg/s; x — procesa norises 
ilgums, s.

Dūmgāzu tilpums, kas sekundē rodas, sadedzinot kurināmo:

v  - Vā B»kop—-------- >
X

kur Vkop — kopējais dūmgāzu tilpums, kas rodas sekundē, m3/s.
Kurtuvju pamatizmēru noteikšana. Sildīšanas iekārtu kurtuvēm 

nosaka degšanas telpas lielumu un ārdu laukumu.
Kurtuves degšanas telpas lieluma noteikšanai jāzina kurtuves 

tilpuma termiskā slodze CP/V. Kurtuves tilpuma termiskā slodze rāda 
to siltuma daudzumu, kas izdalās kurtuvē katrā sekundē no 1 m? 
degšanas telpas, kurināmam pilnīgi sadegot.

Kurtuves tilpuma termiskā slodze atkarīga no kurināmā veida, 
dedzinot kūdru, malku — (232 . . .  290) • 103 W /m 3; akmeņogles, an
tracītu — (290 . . .  348) • 103 W /m 3; skaidas un citus zāģētavu atkri
tumus — (174 . . .  232) • 103 W /m 3; gāzveida kurināmo —  (2 3 2 .. .  
. . .  348) • 103 W /m 3; mazutu — (232 . . .  348) • 103 W /m3.

Kurtuves degšanas telpas tilpumu Vk nosaka šādi:
BQzd

( 8 , 6 )

x 7 v

kur Fk —  kurtuves degšanas telpas tilpums, m3; B  —  procesa laikā 
sadedzinātais kurināmais, kg; Qzd — kurināmā sadegšanas siltums, 
J/kg; t  — procesa ilgums, s.
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Nepieciešamo ārdu laukumu nosaka pēc kopējā siltuma daudzuma, 

kas jāiegūst laika vienībā, un ārdu termiskās slodzes Ārdu ter

miskā slodze rāda to siltuma daudzumu, kas izdalās no 1 m2 ārdu 
virsmas laukuma katrā sekundē, kurināmo pilnigi sadedzinot.

Atkarībā no kurināmā un ārdu veida nelielai kurtuvei ar horizon
tāliem ārdiem ārdu termiskā slodze ir šāda: dedzinot kūdru, malku — 
(696 . . .  928) • 103 W /m2, antracītu — (464 . . .  696) • 103 W /m2, akmeņ
ogles — (580 . . .  696) • 103 W /m2.

Ārdu laukumu aprēķina pēc formulas

/?=■
B Q zā

0 )
(8.7)

kur R — ardu laukums, m2.
Ar dūmgāzēm sildāmo iekārtu veidi. Iekārtas sildīšanai ar dūm- 

gāzēm darbojas periodiski vai nepārtraukti.
Periodiskas darbības iekārtas sildīšanai ar dūmgāzēm  ir dažāda 

veida katli, kas ievietoti tieši kurtuvē vai arī dūmejās. Katla izman
tošanu paildzina, ja tā dibenu no tieša starojuma pasargā ar velvi, 
kurā ir radiālas spraugas. Lai palielinātu sildvirsmu, katliem iz
veido ieliektus vai izliektus dibenus. Ja sildīšanai nepieciešami vai
rāki katli, tad tos ieteicams novietot vienā dūmejā ar kopēju kurtuvi, 
tādējādi palielinot iekārtas lietderības koeficientu.

Katlu apmūrējumu izveido tā, lai siltuma zudumi būtu pēc iespē
jas mazāki, bet dūmeju šķērsgriezumi būtu tādi, ka dūmgāzes tajās 
pārvietotos ar ātrumu 2 . . .  8 m/s. Dūmejās nav ieteicams izveidot ar 
krasiem pagriezieniem un straujām šķērsgriezumu maiņām, jo  tas 
ievērojami palielina iekārtas pretestību. Tādā gadījumā dabiskajai 
velkmei vajadzīgi augstāki dūmeņi, bet mākslīgajai velkmei — lie
lāks enerģijas patēriņš dūmsūcēja darbināšanai.

Nepārtrauktas darbības iekārtas sildīšanai ar dūmgāzēm  izvei
dotas no caurulēm, kas ievietotas dūmejās (8.22. att.). Sildīšanai

8.22. att. Nepārtrauktas darbības iekārta sildīšanai ar dūmgāzēm.
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paredzēto šķidrumu nepār
traukti ievada cauruļu 
kūlī /, tālāk tas pārvieto
jas uz cauruļu kūli II, no 
kurienes karsto šķidrumu 
aizvada. Caurules no ār
puses apskalo dūmgāzes, 
kas plūst no kurtuves uz 
dūmeni.

No krāsnīm un cepļiem 
aizplūstošo dūmgāzu sil
tuma tālākai izmantošanai 
ir liela nozīme šo iekārtu 
siltumenerģētisko rādītāju 
paaugstināšanā. Aizplūs- Dūmgāzes
tošo dumgazu siltumu var 8 23 , att. Cauru|veida rekuperators ar adatveida 
izmantot rekuperatoros, re- izciļņiem.
ģeneratoros un utilizācijas

Rekuperatori ir parastie nepārtrauktas darbības virsmas siltum- 
apmainītāji, kuros gar sienas vienu pusi plūst sildāmais gaiss vai 
gaze, gar otru — dūmgāzes. Visbiežāk rekuperatorus lieto gaisa sil
dīšanai. Tos izgatavo no keramikas vai metāla.

Keramikas rekuperatori izveidoti no keramikas plāksnēm, no cau
rumotiem ugunsizturīgiem blokiem vai caurulēm. Sos rekuperatorus 
lieto gaisa sildīšanai līdz 1200°C, kā arī tad, ja dūmgāzu tempera
tūra ir tik augsta, ka nevar lietot metāla rekuperatorus.

Metāla rekuperatorus izgatavo no čuguna, parastā tērauda vai 
termiski izturīga tērauda. Gludajiem čuguna rekuperatoriem dūm
gāzu temperatūra pieļaujama līdz 850 °C, bet cauruļveida rekupera
toriem ar adatveida izciļņiem vai ribām — līdz 800 °C. Gaisu šādos 
rekuperatoros sasilda līdz 450 °C. Lietojot parastā tērauda rekupe
ratorus, gāzei pieļaujama temperatūra līdz 750°C. Gaisu šajos reku
peratoros sasilda līdz 350 °C.

Lai sasniegtu temperatūru 1000 . . .  1100 °C, rekuperatorus izga
tavo no čuguna ar hroma un alumīnija piedevām vai no speciāla 
termiski izturīga tērauda. Šādos rekuperatoros gaisu var sasildīt 
līdz 900 °C.

Cauruļveida rekuperators ar adatveida izciļņiem parādīts 8.23. at
tēlā. Tas ir kompakts, ar lielu iekšējo un ārējo sildvirsmu.

Rekuperatoru trūkumi: sildvirsma grūti tīrāma, savienojumu vie
tas ir neblīvas.

Reģeneratorus rūpniecībā lieto krāsnīm, kurās jāuztur tempera
tūra, kas augstāka par 1000 °C, un jāsilda gaiss vai arī gaiss un 
gāze ar zemu sadegšanas siltumu. Gaisu vai gāzi reģeneratoros 
silda ar ugunsizturīgā pildījumā akumulēto siltumu, caur pildījumu 
pārmaiņus laižot karstas atgāzes un sildāmo vidi. Tādēļ jābūt

katlos.
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diviem reģeneratoriem: kamēr vienu silda ar karstajām dūmgāzēm, 
tikmēr otru dzesē. Ja ir jāsilda gaiss un gāze, reģeneratoru skaitu 
dubulto.

8.24. attēlā parādīta krāsns 1 ar diviem viens 
otram pretī novietotiem degļu komplektiem 2 , 
kas darbojas pārmaiņus, reģeneratori 3 un 5 
un vārsts (vai aizbīdnis) 4, kas pārslēdz dūm- 
gāzu uņ gaisa plūšanas virzienus. Atkarībā no 
reģeneratora augšējās pildījuma kārtas tempe
ratūras dūmgāzū plūsmas virzieni parasti pār
slēdzas automātiski.

Pēc gāzes virziena reģeneratorus iedala ver
tikālos un horizonālos reģeneratoros. Pildīju
mam lieto ugunsizturīgos ķieģeļus, bet tempe
ratūrām virs 1350 °C — dinasa un magnezīta 
ķieģeļus. Plūsmu virzieni reģeneratoros mainās 

—.? ik pēc 15 . . .  30 minūtēm. Gaisa un dūmgāzu 
ātrums © =  0,5. . . 1 , 0  m/s (attiecinot uz gāzes 
tilpumu 0°C temperatūrā).

Reģenerators ar slīdošu blīvu pildījuma 
_._3 slāni parādīts 8.25. attēlā. Graudains ugunsiz

turīga materiāla slānis pārvietojas pa vertikālu 
šahtu virzienā no augšas uz leju. Augšējā ka
merā 1 pildījuma slānim plūst cauri karstas 
dūmgāzes un sakarsē šo slāni. Apakšējā ka
merā 3 sakarsētajam graudainajam slānim vada 
cauri aukstu gaisu (gāzi) un to sasilda. No 

8 9n tt p fr t šahtas apakšas birstošo graudaino materiālu ar 
ar slīdošu transportieri 2 pārvieto uz augšu un ievada at-

juma slāni shēma. pakaļ kamerā 1.
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8.1.5. Sildīšana ar speciāliem siltumnesējiem

Bez ūdens tvāika un dūmgāzēm ķīmiskajos procesos vienmērīgai 
sildīšanai lieto dažādus speciālus šiltumnesējus gan šķidruma, gan 
tvaika veidā. Plašāk lietotie speciālie siltumnesēji ir minerāleļja, 
pārkarsēts ūdens, difenils un difeniloksīds vai to abu maisījums — 
dinils jeb dauterma, izkausēti sāļi un metāli.

Atkarībā no si'ltumnesēja īpašībām mainās iekārtas konstrukcija 
un aparātu savienošanas shēma.

Lietojot šķidrus siltumnesējus, iespējami divi darbības varianti: 
ar brīvo cirkulāciju, ko rada temperatūru starpība dažādās iekārtas 
vietās, un ar piespiedu cirkulāciju. Piespiedu cirkulācijā siltumnesēja 
plūsmu rada sūknis. Iekārtas ar piespiedu cirkulāciju darbojas daudz 
intensīvāk par brīvās cirkulācijas sildītājiem. Sūknis nodrošina sil- 
tumnesējam ātrumu aptuveni 2 m/s. Tas sekmē siltumpārejas koe
ficienta k palielināšanos.

Sildīšana ar minerāleļļu. Minerāleļļu par siltumnesēju lieto eļļu, 
sveķu, vasku, plastmasu un citu vielu ražošanā, kā arī organiskajā 
sintēzē.

Sildīšanai izmantojamas minerāleļļas ar augstu uzliesmošanas 
temperatūru (līdz 310 °C) un mazu viskozitāti. Rūpniecībā reti kad 
ar eļļu silda temperatūrās, kas augstākas par 250 °C. Minerāleļļa 
nedrīkst saturēt nepiesātinātos ogļūdeņražus, viegli gaistošus kom
ponentus un mehāniskus piemaisījumus. Sildīšanā ar minerāleļļu 
galvenokārt izmanto piespiedu cirkulāciju.

Ar minerāleļļu apsildāmas iekārtas shēma parādīta 8.26. attēlā. 
Lai samazinātu eļļas viskozitāti, minerāleļļas krātuvē 1 eļļu uzsilda
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līdz 5 0 . . . 6 0 ° C  un ar sūkni 2 pa cauruli 3 ievada izplešanās tver
tnē 7. Ja atver ventiļus 4 un 12, eļļa ieplūst sistēmā un to piepilda. 
Pēc tam ar cirkulācijas sūkni 11 rada eļļas plūsmu caurulēs. Mi- 
nerāleļļu sasilda nepārtrauktas darbības sildītājā 10, no kurienes kar
stā eļļa aizplūst uz siltumapmainītāju 9. Tur tā atdod savu siltumu 
sildāmajai videi un pēc tam ieplūst atpakaļ sūknī.

Eļļu sildot, tās tilpums palielinās un liekā eļļa pa cauruli 8 aiz
plūst uz izplešanās tvertni. Pa šo cauruli izplešanās tvertnē ieplūst 
arī gāzes, kas izšķīdušas eļļā, kā arī vieglāk gaistošo komponentu 
tvaiki. No izplešanās tvertnes pa cauruli 6 tos izvada no sistēmas. 
Ja eļļa satur kaut niecīgu mitruma daudzumu, tad temperatūrā, kas 
augstāka par 100 °C, tā sāk putot un iespējama tās pārsviešana iz
plešanās tvertnē. Pa cauruli 5 eļļu aizvada uz krātuvi. Eļļas spie
diens spiedcaurulē ir līdz 0,3 MPa. Jānodrošina cirkulācijas sūkņa 11 
nepārtraukta darbība, citādi eļļa var pārkarst un sadalīties. Parasti 
lieto rotācijas sūkņus. Atkarībā no darba režīma minerāleļļa kalpo 
līdz diviem gadiem. Lai samazinātu siltuma zudumus, caurules, pa 
kurām plūst eļļa, ir jāizolē.

Minerāleļļas galvenais trūkums ir tās lielā viskozitāte un zemais 
siltumpārejas koeficients, kas nepārsniedz 580 W /(m 2-K ), kā arī 
tas, ka minerāleļļa jutīga pat pret īslaicīgu pārkarsēšanu.

Sildīšana ar pārkarsētu ūdeni. Ūdeni par siltumnesēju lieto kri
tiskajā (spiediens 22,4 MPa, temperatūra 374 °C) vai tam tuvā stā
voklī, Pārkarsētam ūdenim kā siltumnesējam ir zināmas priekšro
cības: tas ir viegli pieejams, lēts, ugunsdrošs, nav indīgs, tam ir 
liela siltumietilpība un augsts siltumatdeves koeficients. Pārkarsētā 
ūdens trūkums ir augstais spiediens, jo  līdz ar to sildīšanai nepie
ciešama īpaši izturīga un dārga iekārta.

Iekārtas, kas apsildāmas ar pārkarsētu ūdeni, pēc darbības prin
cipa neatšķiras no iekārtām, kuras apsilda ar minerāleļļu. Tās iz
veidotas no ūdens sildītāja, ko parasti apsilda ar dūmgāzēm, un sil
dāmā aparāta. Cauruļveida ūdens sildītāju savieno ar sildāmā apa
rāta glodeni, kā tas parādīts 8.27. attēlā. Šādās iekārtās izmanto 
vai nu brīvo, vai piespiedu cirkulāciju. 8.27. attēlā parādītā iekārta 
ir ar brīvo cirkulāciju. Sī iekārta sastāv no krāsns 1, kuras dūmejās 
ievietotas caurules 2 ūdens pārkarsēšanai. Karstam ūdenim ir ma
zāks blīvums nekā atdzisušam, tādēļ karstais ūdens ceļas pa cau
ruli 3 uz augšu un nokļūst sildīšanas iekārtas glodenē 5. Glodenē 
tas atdod siltumu un atdzisis aizplūst pa cauruli 4 atpakaļ uz krāsni. 
Tā kā iekārta darbojas augstā temperatūrā un spiedienā, visām cau
rulēm jābūt no tērauda; pirms darbināšanas tās pārbauda ar 45 MPa 
spiedienu.

Darbu uzsākot, iekārtā vispirms ar sūkni iepilda destiletu ūdeni. 
Destilētu ūdeni lieto tāpēc, ka tas nesatur gaisu un nerada nogulumu 
kārtu uz caurules sienām. Sildīšanas sākumā ūdens tilpums pa
lielinās un līdz ar to strauji paaugstinās spiediens. Spiedienu cauru
lēs regulē, izlaižot daļu ūdens no sistēmas, lai spiediens būtu tuvu 
piesātināta tvaika spiedienam attiecīgā temperatūrā. Pakāpeniski pa
augstinot spiedienu, ūdens sasniedz kritisko stāvokli. Tad tiek aiz-
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8.27. att. Iekārta sildīšanai ar pārkarsētu ūdeni.

vērts ventilis un sistēma piepildīta ar ūdeni, kura nav ne gaisa, ne 
tvaika.

Atdzesējot šādu sistēmu, ūdens tilpums samazinās, bet pārējā 
sistēmas daļa aizpildās ar piesātinātu ūdens tvaiku attiecīgā ūdens 
temperatūrā.

A tkarībāno pārkarsētā ūdens temperatūru starpības glodenē un 
sildītājā brīvās cirkulācijas rezultātā pārkarsētais ūdens caurulēs 
pārvietojas ar ātrumu 0 , 1 . . .  0,2 m/s. Lai nodrošinātu cirkulāciju, 
sildāmais aparāts jāpaceļ 4 . . .  5 m virs ūdens sildītāja. Tādēļ brī
vās cirkulācijas vietā bieži lieto piespiedu cirkulāciju, jo  tad sildāmo 
aparātu var novietot jebkurā līmenī attiecībā pret ūdens sildītāju. 
Izveidojot piespiedu cirkulāciju, siltumnesēja ātrumu izdodas palie
lināt desmitkārt. Tas ievērojami veicina sildītāja darbību.

Sildīšanas temperatūru regulē ar sadedzināmā kurināmā dau
dzumu.

Sildāmais aparāts sildīšanai ar pārkarsētu ūdeni izveidots citādi,, 
nekā lietojot zemspiediena siltumnesēju. Kā jau minēts, šim nolū
kam lieto tērauda augstspiediena caurules. Sildītāja veids —
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glodene. Ir divi raksturīgi sildāmā aparāta veidi. Senākais veids — 
tērauda glodene ievietota sildāmā aparāta sienās. Sildāmo katlu 
izgatavo no čuguna, tādēļ maksimālais pieļaujamais spiediens tam 
ir 0,6 MPa. Tā kā tērauda un čuguna termiskā izplešanās ir dažāda, 
starp tērauda caurulēm un katla čuguna sienām izveidojas plāna 
sprauga, kas ievērojami pazemina siltumpārejas koeficientu.

Otrs — jaunāks šo aparātu veids ir tāds, ka tērauda caurules 
piemetinātas sildāmā aparāta ārpusē. Sāda veida sildīšanas aparā
tus iespējams izgatavot no dažādiem materiāliem, kas piemēroti 
agresīvu šķidrumu sildīšanai dažādos spiedienos. Piemetinot cauru
les aparāta ārpusē, palielinās siltumpārejas koeficients.

Organiskie siltumnesēji. Bez minerāleļļas no organiskas dabas 
siltumnesējiem izmēģināti difenils, difeniloksīds, naftalīns, glicerīns, 
dažādi silīcijorganiskie savienojumi un tetrahlordifenils.

No visiem šiem savienojumiem plašāk lieto difeniloksīda (73,5%) 
un difenila (26,5%) eitektisko maisījumu, kuru sauc par dinilu jeb 
dautermu. Dinila viršanas temperatūra 0,1 MPa spiedienā ir 258 °C, 
0,6 MPa spiedienā — aptuveni 350 °C un 1 MPa spiedienā —  aptu
veni 400 °C. Tādēļ dinilu sildīšanai lieto gan šķidrā veidā, gan arī 
tvaiku veidā (līdz 380 °C). Dinilam iztvaikošanas siltums 3 0 0 . . .  
. . . 3 5 0 ° C  temperatūrā ir aptuveni 4 . . .  5 reižu mazāks nekā ūde
nim. Tomēr tas kompensējas tādējādi, ka dinila tvaikiem ir lielāks 
blīvums. Atmosfēras spiedienā ūdens tvaikam kondensācijas siltums 
jr 1310 kJ/m3, bet dinila tvaikiem — 1226 kJ/m3.

Iekārta sildīšanai ar dinila tvaikiem parādīta 8.28. attēlā. Tā 
sastāv no tvaika katla 1, kurā no dinila krātuves 12 ar sūkni 13

8.28. att. Iekārta sildīšanai ar dinila tvaikiem.
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pievada dinilu. Pirms sāk sildīt, ar ežektoru 4 no sistēmas izsūc 
gaisu un citas nekondensējamās gāzes. Sīs gāzes pirms izvadīšanās 
no sistēmas plūst caur kondensatoru 5, kurā kondensējas dinila 
tvaiki. Sildīšanai dinila tvaikus ievada sildītājā (reaktorā) 6 , kur
tie atdod siltumu, kondensējas un caur kondenspodu 10 ieplūst tver
tnē 11. No turienes to aizvada atpakaļ uz katlu. Labākai siltuma 
apmaiņas regulēšanai katla apvalks sadalīts divās daļās.

Ķīmijas tehnoloģijas procesos sildīšanai bieži seko dzesēšana. 
Tādēļ 8.28. attēlā parādītā iekārta paredz dzesēšanu ar šķidru di
nilu. Dzesēšanas sūknis 9 šķidro dinilu no tvertnes 8 caur dzesinā- 
tāju 7 pārvieto uz apvalku. Drošības vārsts 3 caur kondensatoru 2 
savienots ar dinila krātuvi 12.

Pēc šādas pašas shēmas var apsildīt vairākus reaktorus. Tempe
ratūru regulē, droselējot tvaiku pie katra reaktora. Tādā veidā iespē
jams ar vienu tvaika katlu uzturēt katrā reaktorā citu sildīšanas 
režīmu.

Ar šķidru dinilu silda līdz 330 °C. Sildot temperatūrā, kas aug
stāka par 260°C, šķidrajam dinilam pievada saspiestu slāpekli. Sil
dīšanu ar dinila tvaikiem lieto tad, ja sildītājā jāuztur nemainīga 
temperatūra.

Strauja dinila polimerizācija sākas, ja temperatūra augstāka par 
400 °C. Ja sildīšana notiek temperatūrās, kas zemākas par 350°C, 
dinils kalpo pat līdz 5 gadiem, turpretī, ja sildīšana notiek tempe
ratūrās, kas augstākas par 400 °C, t a d —  tikai dažus mēnešus. Di
nilu no polimerizētās daļas atdala- destilējot.

Sildīšanu ar dinilu izmanto tādās nozarēs, kur procesa laikā 
jāuztur vienmērīga temperatūra (līdz 380°C), piemēram, krāsvielu 
un citās organiskās sintēzēs, laku un krāsu, plastmasu, pārtikas, 
naftas rūpniecībā.

Sildīšana ar izkausētiem sāļiem un metāliem. Lai sasniegtu vien
mērīgu temperatūru, kas augstāka par 380 °C, par siltumnesēju lieto 
izkausētus sāļus. Parasti šim nolūkam izmanto sāļu maisījumus, 
kas satur 40% N aN 02, 7% N aN 03 un 53% K N 03 vai 45% N aN 02 
un 55% K N O 3 . Atmosfēras spiediena šādi kausējumi izmantojami 
līdz 540 °C temperatūrā. Kausējumu viršanas temperatūra 680 °C. 
Sādu sāļu maisījumu kušanas temperatūra ir aptuveni 140 °C, tādēļ 
aparāta daļas, kur temperatūras pazemināšanās varētu izraisīt kau
sējuma kristalizēšanos, jāapgādā iar tvaika apvalkiem, kuros ūdens 
tvaiku pievada līdz 1 MPa spiedienā.

Sāļu kausējumus par siltumnesējiem lieto katalītiskos procesos. 
Bez sāļu kausējumiem par siltumnesējiem lieto šķidrus metālus, retāk 
metālu .tvaikus.

Šķidrie metāH un to tvaiki ir agresīvi pret metāla konstrukcijām. 
Tie viegli oksidējas darba temperatūrā. Tvaika stāvoklī tie ir indīgi. 
Minēto iemeslu dēļ_ videi, kurā atrodas šie metāli, jābūt inertai un 
iekārtām hermētiskām. No metāliem lieto litiju, nātriju, kāliju, kad
miju, cēziju, dzīvsudrabu, svinu, alvu un sudrabu.
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8.1.6. Sildīšana ar elektrisko strāvu

Elektriskā enerģija ir viens no ērtākajiem siltuma avotiem, jo 
iespējama temperatūras regulēšana plašā intervālā, sildīšanas iekār
tas nav lielas un ir ērti apkalpojamas. Tomēr pagaidām elektroener
ģija vēl izmaksā pārāk dārgi, lai to plaši ieviestu ķīmiskajā rūpnie
cībā.

Atkarībā no tā, kā elektroenerģiju pārvērš siltuma enerģijā, sil
dīšanas iekārtas iedalās pretestības, indukcijas, augstfrekvences 
strāvas un elektriskā loka iekārtās.

Pretestības iekārtu darbība pamatojas uz Džoula likumu. Šīs 
iekārtas parasti izveidotas atsevišķu šķidrumā iegremdējamu ele
mentu veidā. Lielākās iekārtas ir cauruļveida iekārtas ar pretestības 
tinumu caurulēs. Bez tam lieto dažādas pretestības krāsnis, kur 
pretestība izvietota ap sildāmo katlu.

Pretestības materiālam jābūt termiski izturīgam, ar lielu īpatnējo 
pretestību, kas atkarībā no temperatūras maz mainās, augstā tem
peratūrā tas nedrīkst oksidēties, un tam ir jābūt viegli apstrādā
jamam.

Plašāk lietotā pretestībstieple izgatavota no nihroma sakausē
juma, kas sastāv no niķeļa, hroma un dzelzs. Sakausējumus, kas sa
tur maz dzelzs (0,5 . . .  3 ,0% ), lieto sildīšanai līdz 1100 . . .  1150 °C, 
sakausējumus ar lielāku dzelzs saturu — sildīšanai līdz 800 °C. Pre- 
testībstieples izgatavo arī no lētākiem metālu sakausējumiem, pie
mēram, no dzelzs, hroma un alumīnija sakausējuma. Sādi sakausē
jumi (sihromāls, kantāls u. c.) lietojami sildīšanai līdz 1300. . .  
. . .  1350 °C, bet augstās temperatūrās tie kļūst trausli un ir jutīgi 
pret dzelzs un silīcija oksīdiem.

Sildīšanai temperatūrās līdz 1400°C pretestībstieples izgatavo no 
platina (parasti gan tikai laboratorijās, jo  platīns ir deficīts un 
dārgs metāls). Tās lietojamas tikai oksidējošā vidē.

Molibdēna pretestībstieples lieto krāsnīm, kurās sildīšana notiek 
1200. . .  1600 °C temperatūrā. Molibdēns augstās temperatūrās oksi
dējas, tādēļ ap to jārada reducējoša atmosfēra vai vakuums. Jāat
ceras, ka temperatūrās, kas augstākas par 1650 °C, molibdēns va
kuumā sairst, tādēļ molibdēna vakuumkrāsnīs temperatūra nedrīkst 
pārsniegt 1600 °C.

Sildīšanai līdz 3000 °C lieto volframa pretestībstieples. Arī vol
frams jutīgs pret oksidēšanos.'

Nemetālisko materiālu pretestības izgatavo no silīta un globara. 
Tie ir karborunda stieņi, kas lietojami 1300. . .  1400°C temperatūrā. 
Šīs pretestības jutīgas pret strauju temperatūras kāpināšanu.

Par pretestību izmanto arī ogli, grafītu un to izstrādājumus. O g
les pretestību, kas izveidota nelielu 2 . . .  3 mm graudiņu veidā, sauc 
par kriptolu. Ar kriptolu var sasniegt 1400. . .  1800°C augstu sildī
šanas temperatūru. Kriptols un grafīts oksidējas, tādēļ ap tiem jā 
rada reducējoša atmosfēra vai arī tie bieži jāatjauno.

Pretestības sildītājiem, kas paredzēti ,400 . . .  1000°C temperatū
rām, izgatavo apmūrējumu no divām kārtām — no ugunsizturīgas
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kārtas un siltumizolācijas kārtas. Sildītājiem, kas paredzēti tempe
ratūrām līdz 400CC, ir tikai siltumizolācijas kārta, kura iepildīta 
starp iekšējo un ārējo apvalku.

Metāla pretestības parasti ir apaļas stieples vai lentes veidā. 
Pretestību diametri ir 3 . . .  7 mm. Sildīšanai temperatūrās, kas aug
stākas par 1000°C, lieto stieples, kuru diametrs ir vismaz 5 mm. 
Stieples satin spirālē. Spirāles, kas novietotas plauktos, ik pa 3 0 . . .  
. . .  50 cm nostiprina, lai sildīšanas laikā tās neizlocītos. Pretestības 
spirāli bieži vien uztin uz keramikas caurules vai stieņa. Lentveida 
pretestības izloka zigzagveidā. Lieto arī stieņveida un plākšņveida 
pretestības.

Bez tam sildīšanai plaši izmanto cilpveida sildelementus (8.29. 
att.). Sādi sildelementi sastāv no tērauda caurules 1, kurā ievietota 
nihroma stieples spirāle 3. Telpu starp spirāli un caurules sienām 2 
aizpilda ar periklazu (kristālisku magnija oksīdu) vai kvarca smil
tīm. Cilpveida sildelementus ražo ar jaudu no dažiem simtiem vatu 
līdz dažiem kilovatiem.

Sildīšana ar elektrodiem. Sim nolūkam elektrisko strāvu vada 
caur sildāmo šķīdumu, izmantojot to par pretestību. Elektriskā strāva, 
plūstot cauri šķīduma slānim, rada siltumu (ja šķīdums ir labs elek
trības vadītājs). Lai izvairītos no elektrolīzes, sildīšanai lieto tikai 
maiņstrāvu. Šādus sildītājus izmanto šķīdumu ietvaicēšanai. Tos iz
gatavo spriegumiem līdz 10 000 V  un lielām jaudām.

Iekārta sildīšanai ar elektrodiem parādīta 8.30. attēlā. Tā sastāv 
no cilindriska katla 1, kas noslēgts ar vāku 2 , kuram cauri izlaists 
stienis 3. Stieņa galā ir metāla vai ogles elektrods 4 (var būt ari 
vairāki elektrodi). Strāva no elektroda plūst cauri šķīdumam uz 
katla iezemētajām sienām. Iekārtas sildīšanas intensitāti regulē, 
iegremdējot vai izceļot elektrodu vai arī mainot šķīduma līmeni 
sildītājā.

8.29. att. Cilpveida sildelementa 
shēma.

8.30. att. Iekārtā sildīšanai ar 
elektrodiem.
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Sildīšana ar indukcijas 
strāvu. Sildīšanai ar indukcijas 
strāvu ap metāla katlu, kurā at
rodas sildāmā vide, aptin vara 
vai alumīnija stiepļu solenoīdu. 
Laižot cauri solenoīdam maiņ
strāvu, rodas mainīgs magnētis
kais lauks. Tas katla sienās in
ducē sekundāro strāvu, kura 
pārvēršas siltumā. Indukcijas 
krāsnis plaši lieto metalurģijā 
metālu kausēšanai.

Sildīšana ar augstfrekvences strāvu. Sliktus elektriskās strāvas 
vadītājus (dielektriķus) var sasildīt augstfrekvences maiņstrāvas 
laukā. Sildāmo materiālu ievieto starp divām plāksnēm, kas savie
notas ar augstfrekvences maiņstrāvas ģeneratoru (8:31. att.). Sil
dāmā materiāla molekulas, kam nav dipolmomenta, elektriskajā laukā 
polarizējas. Mainīgais elektriskais lauks rada polāro molekulu stā
vokļa maiņu, starp tām rodas berze, un daļa elektriskās enerģijas 
pāriet siltumā.

Sildīšana ar augstfrekvences strāvu arvien plašāk ieviešas ķīmis
kajā, pārtikas, keramiskajā, kokapstrādāšanas rūpniecībā, mašīnbūv
niecībā un citās rūpniecības nozarēs. Šā sildīšanas veida priekšro
cība ir iespēja vienmērīgi un ātri sasildīt priekšmetu visā masā. 
Augstfrekvences sildīšanas gaitā temperatūru starpību dažādās ma

teriā la  vietās var samazināt līdz minimumam. Siltumu slikti vadoša 
materiāla centrālās kārtas var sasildīt, nepārkarsējot ārējo virsmu.

Sildot ar augstfrekvences strāvu un pareizi izvēloties frekvenci, 
neviendabīgā materiālā var sildīt vienu atsevišķu komponentu, pie
mēram, iztvaicēt šķīdinātāju no materiāla, nepaaugstinot tā tem
peratūru. So sildīšanas veidu lieto žāvēšanas tehnikā mitruma iz- 
tvaicēšanai zemās temperatūrās.

Izmantojot augstfrekvences strāvas, sildīšanu var realizēt ievē
rojami ātrāk nekā ar citām metodēm. Piemēram, sildot plastmasas 
pulvera tabletes termostatā līdz 8 0 . . . 1 0 0 ° C  temperatūrā, vajadzī
gas 2 0 . . .  40 minūtes, turpretī, lietojot augstfrekvences strāvu, to 
veic 15 . . .  40 sekundēs. Sildīšanas ātrumu iespējams regulēt, mainot 
spriegumu.

8.2. DZESĒŠANA

Ķīmijas tehnoloģijas procesos bieži nepieciešams atdzesēt šķid
rumus, gāzes un tvaikus līdz apkārtējās vides temperatūrai vai ze
māk par to. Saspiestu gāzu un piesātināta tvaika dzesēšana saistīta 
ar kondensāciju, t. i., pāreju šķidrā stāvoklī.

Dzesēšanu veic 1) ar pašiztvaikošanu; 2) ievadot vidē ledu vai 
aukstu ūdeni; 3) virsmas dzesinātājos. Dzesēt var arī, atstājot dze
sējamo vidi dzesēšanas iekārtā, līdz tā atdziest. Sādā gadījumā dze
sēšanas ilgums atkarīgs no siltumpārejas intensitātes.

8.31. att. Sildīšana augstfrekvences strā
vas laukā.
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8.2.1. Dzesēšanas veidi

Dzesēšana ar pašiztvaikošanu. Šādi dzesē šķidrumus, ielejot tos 
lēzenos traukos pēc iespējas plānā slānī.

Siltuma plūsmu, kas, šķidrumam iztvaikojot, aizplūst ar tvaiku, 
nosaka pēc formulas

<I> =  D ( h - c t vld),

kur <D — ar tvaiku aizplūstošais siltums, W ; D — iztvaikojušā tvaika 
patēriņš, kg/s; h —  tvaika entalpija, J/kg; c — šķidruma īpatnējā 
siltumietilpība, J / (kg-K) ;  fvid — dzesējamā šķidruma vidējā tempe
ratūra, °C.

No atklātas virsmas iztvaikojušais šķidruma daudzums pēc Dal- 
tona likuma nosakāms šādi:

D =  Ķ PS (pj — cpp'j),

kur Kp — iztvaikošanas koeficients, kg/(m 2 - s - P a ) ; S — iztvaikoša
nas virsma, m2; pš — šķidruma tvaika parciālais spiediens šķidruma 
vidējā temperatūrā, Pa; p 'g — šķidruma tvaika parciālais spiediens 
apkārtējā gaisa temperatūrā, Pa; <p — gaisa relatīvā piesātinātība 
ar attiecīgiem tvaikiem.

Iztvaikošanas koeficientu Ķ p ūdenim vai ūdens šķīdumiem, ja 
gaiss virzās paralēli virsmai, nosaka šādi:

/CP=  1,552- 10-7 (pw)°.8,

kur w — gaisa ātrums, m/s; p —  gaisa blīvums, kg/m 3.
Dzesēšana ar ledu vai aukstu ūdeni. Ja pieļaujama dzesējamās 

vides sajaukšanās ar ūdeni un nepieciešama strauja atdzesēšana, 
tad vidē ievada ledu vai aukstu ūdeni.

Ledus kušanas siltums ir 332,4 kJ/kg, kušanas temperatūra — 1. . .  
. . . —2°C un īpatnējā siltumietilpība 2,1 kJ (kg-K) .  Aprēķinos pie
ņem, ka ledus kušanas siltums ir 335 kJ/kg.

Ja dzesējamās vides beigu temperatūra ir t2, tad dzesēšanas laikā
1 kg ledus uzņem šādu siltuma daudzumu:

01=335 +  4,2*2.

Dzesējot G kg šķidruma, kurā īpatnējā siltumietilpība ir c 
k J /(kg -K ), no 11 līdz t2 °C, siltuma daudzums, kas jāatņem no šķid
ruma, ir

Q =  Gc(t\ — t2).

Nepieciešamo ledus masu Gi aprēķina šādi:

335 +  4,2*2 ’

kur Gi — ledus masa, kg.
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Dzesejot ar aukstu ūdeni, ta masu aprēķina pec formulas

ļ  Ch2o (^2 — ̂ )
kur t' — dzesēšanas ūdens sākuma temperatūra, °C.

Dzesēšana virsmas dzesinātājos. Dzesēšanai lieto tādus pašus 
virsmas siltumapmainītājus, kādi minēti iepriekš, apskatot sildīšanu 
ar ūdens tvaiku. Par siltumatņēmējiem (aukstumnesējiem) izmanto 
ūdeni vai gaisu. Dzesēšanai temperatūrās, kas zemākas par 15 °C, 
izmanto dzesējošos šķīdumus, ko pirms lietošanas atdzesē īpašās 
aukstuma iekārtās.

Atšķirībā no sildītājiem dzesinātājos aukstumnesējus ievada 
iekārtā no apakšas, lai, tiem sasilstot (blīvums pie tam samazinās), 
netraucētu brīvo konvekciju. Virsmas dzesinātājos ūdens beigu tem
peratūrai jābūt par 5 . . . 3 5 ° C  zemākai nekā dzesējamās vides tem
peratūra ūdens izplūdes vietā. Lai nerastos sāļu nogulumi, ūdens 
temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 . . .  50 °C.

Dzesinātājiem dzesēšanai nepieciešamo virsmu aprēķina tāpat kā 
sildītāju virsmu.

Bez glodenēm, dzesēšanas apvalkiem, cauruļveida dzesinātājiem 
un citiem siltumapmaiņas aparātiem lieto arī aprasināmus dzesinā- 
tājus. Šāds dzesinātājs parādīts 8.32. attēlā. Tas sastāv no cauru
lēm 2, pa kurām plūst aukstumnesējs (ūdens). No ārpuses caurules 
apskalo dzesējamais šķidrums. Dzesējot šķidrumus, kas izdala vēr
tīgus vai indīgus tvaikus, pa caurulēm vada dzesējamo šķidrumu, 
bet no ārpuses tās aprasina ar aukstu ūdeni. Dzesēšanai paredzēto 
šķidrumu pievada pa kolektoru 1, no kurienes tas pa slīpi novietotiem 
vairodziņiem 3 plūst no vienas caurules uz otru, līdz satek tvertnē 4.
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Šādiem dzesinātājiem ir vienkārša konstrukcija, tos ērti remon
tēt un tīrīt. Aprasināmus dzesinātājus lieto, ja nav vajadzīgs liels 
ražīgums vai arī ja dzesēšanas virsma, jāgatavo no īpašiem materi
āliem (dzesējot agresīvas vides).

8.3. KONDENSĒ5ANĀ

8.3.1. Tvaika kondensatori

Ietvaices, žāvēšanas, pārtvaices un citos procesos jākondensē pro
cesa gaitā radušies tvaiki, lai iekārtā radītu retinājumu vai arī lai 
tvaikus pārvērstu šķidrumā. Tvaikus kondensē īpašās iekārtās, ko 
sauc par kondensatoriem. Pēc darbības principa tie iedalās virsmas 
kondensatoros un saplūdes kondensatoros.

Virsmas kondensatori. Virsmas kondensatorus lieto, ja nav pie
ļaujama kondensēta sajaukšanās ar dzesējamo ūdeni vai ari tad, ja 
ir jārada augsts retinājums. Par virsmas kondensatoriem var iz
mantot dažādus siltumapmaiņas aparātus. Visbiežāk lieto glodenes 
un cauruļveida iekārtas. Parasti dzesē ar ūdeni vai gaisu. Ūdeni 
tieši ievada kondensatorā vai ar to aprasina caurules, pa kurām 
plūst tvaiks. ,

Virsmas kondensatora tehnoloģisko aprēķinu izdara, lai noteiktu 
virsmas lielumu, dzesēšanai nepieciešamo ūdens patēriņu un, ja 
iekārtā jārada retinājums, tad nosūcamā gaisa tilpumu.

Nepieciešamo virsmu nosaka pēc formulas:

S = ._ — —— ..
kAtv ld

Aprēķinu atvieglināšanai konden
satora virsmu sadala trīs joslās. Pie
ņem, ka pirmajā joslā pārkarsēto 
tvaiku atdzesē lidz piesātinātam stā
voklim. Otrajā joslā piesātināto tvaiku 
kondensē. Trešajā joslā kondensātu 
atdzesē lidz izplūdes temperatūrai.

Virsmas kondensatora (cauruļ
veida) shēma un atsevišķās joslas 
parādītas 8.33. attēlā. Ja kondensēša- 
nai pievada piesātinātu tvaiku, tad 
pirmā josla atkrīt. Otrā josla atbilst 
sildīšanai ar piesātinātu tvaiku.

Tā kā joslās siltumpārejas koefi
cients mainās, atsevišķi nosaka vir
smu pirmajai (Si),  otrajai (S2) un 
trešajai ( S 3 ) joslai. Kondensatora ko
pējo virsmu aprēķina kā šo virsmu 
summu:

S = Si + S2 + S3.
8,33. att. V irsm as kondensatora 

shēma.
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Katras joslas dzesēšanas virsmu nosaka pec šādām formulām:

o ®2 0  Cl?3,
s , = -

k ļ A t '
S 9 = -

vid li2A t'
s a= .

vid k,A t '" vid

kur CDļ, d>2 un © 3  — siltuma plūsma, kas pāriet caur pirmo, otro 
un trešo joslu, W ; ku k2 un. $3  — pirmās, , otrās un trešās joslas sil- 
tumpārejas koeficienti, W /(m 2 -K) ;  Ai'vid, Ajf"vi<i un Ač'"Vid — vidējās 
temperatūru starpības pirmajai, otrajai un trešajai joslai, °C.

Siltuma plūsma, kas kondensatorā pāriet caur atsevišķām vir
smām:

<S>i=Dct{t't — h ),, <D2 =-Dr un ,<J>3 =  Dc$ļtk— fķ) ,

kur D  — sekundē kondensētā'tvaika masa, kg/s; t't — pārkarsētā 
tvaika temperatūra, °C; h  — piesātinātā tvaika kondensēšanas tem
peratūra, °C; t'k — izplūstošā kondensāta temperatūra, °G; r — 
iztvaikošanas siltums, J/kg; Ct, cž — tvaika un kondensāta īpatnējā 
siltumietilpība, J / (kg-K) .  ;i' :

Lai noteiktu vidējo temperatūru starpību, jāzina dzesējamā ūdens 
temperatūras £1 un x2 joslu saskares vietaš (8.34. att.), jo

A/^vid
A t'n - A t 'n

2,3 l g
At'n

A r vld= -
A t" m a x  ~  A t ']min

A^min

A r //Vld= '

2,3 lg
At'1
At'min

A t " m ix r - A t " ,min

2,3 lg. A t"
A t' min

k u r  A t'm a x  =  t ' t  —  t 2, A ^ m i n —  ^k X 2, A t"m a x  —  ^k X\, A t  m in  —  t 'k  t\. 
Pirms nosaka temperatūras x x un x% aprēķina kondensatoram

pievadāmā ūdens patēriņu 
U atkarībā no ieplūstošā 
ūdens temperatūras tļ un 
izplūstošā ūdens tempera
tūras t2.

Siltuma plūsmu, ko uz-

Pārkarsēts tvaiks

(D =  Ucīi2o (t2 — ti).

Odens uzņemtā siltuma 
plūsma summējas no 
tvaika atdotā siltuma, t. i.,
3

8.34. att. Temperatūras maiņa virsm as konden- ECD =  (Di +  (I>2 +  0 3 ) ta d  
satorā. 1
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Ucļļ,o {t-2 — 1\) =CDi +  (Ī ,2 +  (I)3, no kurienes kondensatoru dzesejošā 
ūdens patēriņš

x>i
£ /= .

C H 2o (*2  —  * l )

kur U — ūdens patēriņš kondensatorā, kg/s.
Siltums, ko pirmajā joslā izdala pārkarsētais tvaiks, vienāds ar 

to siltumu, ko uzņem dzesējošais ūdens, tādēļ var rakstīt, ka
rr, rr u- \ UCtt2ot<ļ — CPi
Oi =  UcH2o (t2- X 2) un *2  = ---- — 77------------

UCļi2o

.Temperatūru x\ iegūst līdzīgi, jo

tu n  / + \ CD3+ t/cH 2o*i
®3=t/CH2o ( * l - f l )  un x i ==~ Uc h 2o

Ja temperatūras Xi un x2 ir zināmas, var noteikt vidējās tempe
ratūru starpības atsevišķām joslām.

Siltumpārejas koeficientus attiecīgajām joslām aprēķina pēc for
mulām

* 1= '—  g r  k2==:~ l  T 4- ~ i
- + T - + — T- ■ - T - + T - + -cc'i % a f2 o*"\ h af/2

ī 1 „rtfCC i /v CC 2

kur a'i, a"i un a "\  — siltumatdeves koeficienti no sienas uz dzesē
jošo ūdeni, W /m 2 -K.); 6  —  sienas biezums, m; % — sienas materiāla 
siltumvadītspējas koeficients, W / ( m - K ) ;  oc'2, of'2 un a' " 2 —  siltum
atdeves koeficienti no pārkarsēta tvaika, piesātināta' tvaika un kon
densēta uz sienu, 'W /(m 2 -K) .  Siltumatdeves koeficientu skaitlisko 
vērtību noteikšanā jāievēro 7. nodaļā dotie norādījumi.

Ūdens ātrums kondensatora caurulēs ir 1 , 5 . . .  2 ,5 m/s, netīram 
ūdenim ne mazāks par 2 m/s. Pārāk lieli ātrumi ievērojami paaug
stina kondensatora pretestību, līdz ar to pieaug cirkulācijas sūknim 
nepieciešamais enerģijas patēriņš.

Kopējo ūdens cauruļu garumu /kop kondensatoram nosaka pēc 
šādas izteiksmes:

7 _  /  . S d f

kop 4Scds ’

kur z — pakāpju (gājienu) skaits kondensatorā, l — caurules ga
rums, m; S — kondensatora dzesēšanas virsma, m2; S c — kopējais
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cauruļu šķērsgriezuma laukums, caur kuru virzīta ūdens plūsma, m2; 
d i un d2 — cauruļu iekšējais un ārējais diametrs, m. Kondensatorus

vēlams konstruēt tā, lai - 7-  =  1,5 . . .  2,5, kur dc — diametrs riņķim,
d c * *

kas novilkts gar cauruļu ārējo rindu.
Tvaika ātrums, to ievadot kondensatorā, nedrīkst pārsniegt 40 . . .  

. . .  50 m/s. Pieņem, ka kondensatorā ievadāmā ūdens temperatūra 
ir 10 . . .  25 °C atkarībā no vēlamā retinājuma. Jo augstāks vakuums, 
jo  zemākai jābūt ūdens temperatūrai. Minimālā temperatūru starpība 
starp tvaika un aizplūstošā ūdens temperatūru ir 5°C.

Retinājumu nosaka arī īpatnējais ūdens patēriņš m =  t. i.,

dzesējošā ūdens masa kilogramos, kura ievadīta kondensatorā uz 1 kg 
kondensējamā tvaika. īpatnējais ūdens patēriņš atkarībā no nepie
ciešamā vakuuma sasniedz 100 . . .  120 (pat 250) kg/kg. Parasti tas 
ir 50 . . .  80 kg/kg.

Jo mazāks īpatnējais ūdens patēriņš, jo  vairāk pakāpju z nepie
ciešams kondensatoram:

m | 40 |40...80| 80 . . . 120

2  ļ 3 . . .  4  | 2  ļ I

Virsmas kondensatoru darbību raksturo arī īpatnējā tvaika slodze 

ļ n =  , t. i., kondensējamā tvaika masa uz 1 m2 virsmas 1 sekundē.
u

īpatnējā tvaika slodze sasniedz (3 . . .  22) • 10-3  kg/(m 2 -s) ( 1 0 . . .  
. . .  80 kg /(m 2 -h).  '

Gaiss virsmas kondensatorā iekļūst līdz iar kondensējamo tvaiku, 
kā arī caur neblīvumiem. Pieņem, ka 1 kg ūdens normālos apstākļos 
ir izšķīduši 2 % gaisa (pēc tilpuma) jeb 2,5• 10r 5 kg gaisa (pēc 
m asas).

Ūdenim iztvaikojot, gaiss pāriet tvaikā, tādēļ var pieņemt, ka ar 
katru kilogramu tvaika kondensatorā ievada 2,5• 10—5 kg gaisa. 
Gaisu, kas kondensatorā iekļūst caur neblīvumiem, aprēķināt nav 
iespējams. Tādēļ pieņem, ka vidēji uz katru kilogramu kondensējamā 
tvaika ir 10- 2  kg gaisa.

Tādējādi kopējā gaisa masa, kas sekundē jānosūc no virsmas 
kondensatora vakuuma uzturēšanai, ir

Gg =  2,5 • 10 ~5D  +  10 -W  ~  10~2D.

Faktiski nosūcamais gaisa tilpums nosakāms pēc Klapeirona vie
nādojuma

PgVg =  GgRT,

kur pg — gaisa parciālais spiediens, Pa (pg =  p —pt); p — spiediens 
kondensatorā, Pa; pt — ūdens tvaika parciālais spiediens kondensa
torā, Pa; R — gāzu konstante, gaisam R & 288_J/(kg-K ); T —  gaisa 
temperatūra, K; T =  273 +  te (tg —  nosūcamā gaisa temperatūra; 
pieņem, ka tā vienāda ar dzesējamā ūdens sākuma temperaturu tu
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t. i., tg= ti)\  Gg — sekunde nosūcamā gaisa masa normālos apstāk
ļos, kg/s. Tad vienā sekundē nosūcamā gaisa tilpums

V

P ~ P t

kur Vg — izteikts kubikmetros.
Saplūdes kondensatori. Saplūdes kondensatori pieder pie vecāka

jam un lētākajām tvaika kondensēšanas iekārtām. So kondensatoru 
darbības pamatā ir dzesējamā ūdens tieša saskare ar kondensējamo 
tvaiku.

Lai starp ūdeni un tvaiku iegūtu labāku saskari, tvaiku ievada 
telpā, kurā ūdens atrodas sīku pilienu vai atsevišķu strūklu veidā. 
Tvaikam saskaroties ar auksto ūdeni, tvaiks kondensējas un, sa
jaucoties ar dzesējamo ūdeni, no iekārtas aizplūst.

Atkarībā no tvaika un ūdens plūsmas virziena izšķir lidzplūsmas
un pretplūsmas kondensatorus. 
Pēc kondensāta, dzesējamā ūdens 
un nekondensējamo gāzu aizvadī
šanas veida saplūdes kondensato
rus iedala sausajos un slapjajos 
saplūdes kondensatoros.

Sausajos saplūdes kondensato
ros atsevišķi aizvada nekondensē- 
jamās gāzes, bet kondensātu aiz
vada kopā ar dzesējamo ūdeni. 
Slapjajos saplūdes kondensatoros 
nekondensējamās gāzes un kon
densātu kopā ar dzesējamo ūdeni 
aizvada ar slapjajiem vakuumsūk
ņiem.

8.35. attēlā parādīti līdzplūs- 
mas saplūdes kondensatori, jo 
tvaika un ūdens kustības virzieni 
sakrīt. Gaisu kondensatorā a aiz
vada kopā ar kondensātu un ūdeni 
pa vadu 1, tādēļ tas pieder pie 
slapjajiem kondensatoriem. Kon
densatorā b kondensātu un ūdeni 
aizvada no apakšas pa izvadu 2 , 
bet gaisu — pa izvadu 3, tātad tas 
ir sausais kondensators.

Kondensatorus, kuros tvaiku 
ievada virs ūdens padeves vietas, 
sauc par zema līmeņa kondensato
riem. Augsta līmeņa kondensato
ros ūdeni ievada virs tvaika ieva
dīšanas vietas.

Ķīmiskajā rūpniecībā plašāk
8.35. att. Lidzplūsmas saplūdes kon

densatoru shēmas.
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lieto pretplūsmas saplūdes kondensatorus. Viens no visvairāk izplatī
tajiem šā veida kondensatoriem ir barometriskais kondensators, kas 
parādīts 8.36. attēlā. Tas sastāv no kondensatora 1, barometriskās 
caurules 7, ūdens atgaisošanas tvertnes 4 un ūdens pilienu nodalītāja 5. 
Kondensatora apakšā pa tvaika pievadu 2 ievada kondensējamo 
tvaiku. Dzesēšanai vajadzīgo ūdeni pievada uz augšējā plaukta 3. 
Plaukti ir caurumoti, tādēļ ūdens sadalās pilienos vai strūkliņās un 
plūst uz leju no plaukta uz plauktu. Ūdeni šādi sadalot, palielinās 
ūdens un tvaika saskares virsma. Kondensēts kopā ar dzesējamo 
ūdeni satek caurulē 7 un aizplūst no iekārtas. Caurulei 7 jābūt vaja
dzīgā garumā, jo  šķidruma stabam caurulē jālīdzsvaro spiedienu 
starpība starp barometrisko spiedienu p a un kondensatorā esošo spie
dienu p. Tādēļ šo cauruli sauc par barometrisko cauruli un kondensa
torus ar šādu cauruli — par barometriskajiem kondensatoriem. Ne- 
kondensējamēs gāzes (gaisu) pēc ūdens pilienu nodalīšanas pa cau
ruli 6 nosūc ar vakuumsūkni. Ja nav iespējams izveidot barometrisko 
cauruli, kondensētu un ūdeni nosūc ar sūkni.

Salīdzinot līdzplūsmas un pretplūsmas kondensatorus, var izdarīt 
šādus secinājumus:

1 ) ja retinājums vienāds, pretplūsmas kondensatoram ir mazāks 
ūdens patēriņš, jo  aizplūstošā ūdens temperatūra tajā ir augstāka 
nekā līdzplūsmas kondensatoram. īpatnējais ūdens patēriņš līdzplūs
mas kondensatoram m =  2 0 . . . 3 5  kg/kg, bet pretplūsmas kondensa
toram — 15 . . .  25 kg/kg;

2 ) patērējot vakuumsūkņiem vienādu jaudu, lielāku retinājumu 
sasniedz pretplūsmas kondensatorā, jo  aizvadāmā gaisa temperatūra 
tajā ievērojami zemāka (tuva aukstā ūdens temperatūrai) nekā līdz
plūsmas kondensatorā. Līdzplūsmas kondensatora priekšrocība ir tā 
mazāki izmēri un vienkāršāka konstrukcija. Ja izmantoto ūdeni un 
lcondensātu pēc dzesēšanas atkal izlieto, tad līdzplūsmas sausie kon
densatori bieži vien ir izdevīgāki par pretplūsmas kondensatoriem.

Ķīmiskajā rūpniecībā dažreiz jākondensē tvaiki, kas kā piemaisī
jumus satur skābes tvaikus. Agresīvu tvaiku kondensēšana saplūdes 
kondensatoros ir neizdevīga, jo  ātri nolietojas vakuumsūknis. Šādos 
gadījumos izdevīgi lietot ežektorveida (strūklas) kondensatorus, kas 
vienlaikus kondensē tvaikus un nosūc nekondensējamās gāzes un 
kondensētu (8.37. att.). Ūdens strūklai koniskajā- sprauslā /  palie
linās ātrums. Strūkla virsmas berzes dēļ no kondensatora telpas 2 
aizvāc gaisu un, saskaroties ar tvaiku, to kondensē. Difuzorā 3 
ūdens strūklas kinētiskā enerģija pāriet potenciālajā, tādēļ ūdens un 
gaiss aizplūst ar spiedienu un nav vajadzīgs sūknis.

So kondensatoru trūkumi: ūdens tajos jāpievada ar virsspiedienu 
(0,2 . . .  0,6 M Pa); liels īpatnējais ūdens patēriņš, jo  ūdens strūklas 
lielākā daļa nenonāk saskarē ar tvaiku.

Ežektorveida kondensatoros iespējams iegūt aptuveni tādu pašu 
vakuumu kā līdzplūsmas kondensatoros (92 . . .  93% ). Lai gan ežek
torveida kondensatoriem ir mazi izmēri, tomēr ekonomiski izdevīgi 
tos lietot tikai tad, ja ir jākondensē agresīvi tvaiki.
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Ūdens

Ūdens

Ūdens,
kondensāts,

8.36. att. Pretplūsmas sausā konden
satora (barometriskā kondensatora) 

shēma.

1.37. att. Ežektorveida (strūk
las) kondensatora shēma.

Saplūdes kondensatora aprēķins. Ķīmiskajā rūpniecībā visbiežāk 
lieto barometriskos kondensatorus, kuros atlikušais spiediens ir 
0 , 01 . . .  0,02 MPa. Sādi kondensatori kondensē 2 5 0 . . .  15000 kg 
tvaika stundā. Parasti šos kondensatorus izgatavo ar segmentveida 
plauktiem.

Saplūdes kondensatora aprēķins saistīts ar pamatizmēru, nepie
ciešamā dzesējamā ūdens un nosūcamā gaisa daudzuma noteikšanu.

Saplūdes kondensatora pamatizmēri. Kondensatora pamatizmēri 
ir tā diametrs dh un augstums H k, plauktu izmēri, barometriskās cau
rules diametrs dc un augstums H c. Nosakāmie lielumi parādīti 8.38. 
attēlā.

K o n d e n s a t o r a  d i a m e t r s 1. Kondensatora iekšējais diametrs 
rfk atkarīgs no kondensējamā tvaika daudzuma un ātruma, kā arī no 
ūdens daudzuma un veida, kā to ievadā kondensatorā.

1 Pec pastāvošām  normām bardmetriskajiem kondensatoriem ir šādi ārejie 
diametri: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 un 2000 mm.
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Kondensatora diametru aprēķina pēc 
šādas formulas:

dk=  1,129 ļ / ^ — ,
' w t

kur dk —  kondensatora diametrs, m; D  —  
kondensējamā tvaika patēriņš, kg/s; vt —  
īpatnējais tvaika tilpums, m3/kg; wt — 
tvaika ātrums, m/s. Pieņem, ka tvaika āt
rums spiedienā 0,01 . . .  0,02 MPa ir 35 . . .  
. . .  55 m/s.

P l a u k t u  i z m ē r i .  Plaukti aizņem 
tikai daļu no kondensatora šķērsgriezuma. 
Plaukta platumu a nosaka pēc izteiksmes:

a ——ļļ-+ 0 ,0 5 ,

kur a izteikts metros.
Caurumu skaits plauktā un to diametri 

ir tādi, lai starp ūdeni un tvaiku būtu pie
tiekama saskare. Ja kondensēšanai pievada 
tīru ūdeni, plaukta caurumu diametrs ir
2 mm, ja  pievada netīru ūdeni, —  5 mm. 
Ūdens slāņa augstums plauktā ir līdz 
40 mm.

Kondensatoram pievadāmā ūdens patēriņu aprēķina no konden
satora siltuma bilances datiem:

D (h  — Ch2o^ ) =  Uc-B.2o { h — 1{) vai U —- —̂ — h2o 2) ^
(t2 — t ļ )C ī l20

kur U — ūdens patēriņš, kg/s; D —  kondensējamā tvaika patēriņš, 
kg/s; h —  kondensējamā tvaika entalpija, J/kg; t2 — no kondensa
tora aizplūstošā ūdens temperatūra, °C; t\ — aukstā ūdens tempera
tūra, °C; Ch2o —  ūdens īpatnējā siltumietilpība, J / (kg-K) .  Parasti 
saplūdes kondensatoriem U =  (15 . . .  60)\D.

K o n d e n s a t o r a  a u g s t u m s .  Kondensatoram jābūt pietie
kami augstam, lai ūdens, atrazdamies kondensatorā, sasiltu no tem
peratūras ti līdz t2.

Saplūdes kondensatoros ūdens sasilst par 10. . .  40 °C. Ja attiecība 
U /D = 6Q, ūdens sasilst par 10°C, ja U ļD = 3 0 , ūdens sasilst par 20°C, 
un, ja UļD =  15, ūdens sasilst par 40 °C.

Kondensatorā ir līdz 5 . . .  7 plaukti. Vidējais attalums starp plauk
tiem h ir aptuveni 0,4dk, parasti 400 mm, Tvaika daudzums konden
satorā no ievadīšanas vietas uz augšu samazinās, tādēļ attālumus 
starp plauktiem izveido dažādus —  apakšējiem plauktiem ne lielākus 
par 0 ,6dk, bet augšējiem — ne mazākus par 0,3dk.

. 1

A
cL j
dH

------------ 1

Lp—
Igaiss)

ds

Pa

jU
? .38. att. Barometriskā kon

densatora shēma.
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B a r o m e t r i s k ā s  c a u r u l e s  a u g s t u m s .  Barometriskās 
caurules augstumu izsaka kā šādu atsevišķu augstumu summu:

H c =  h\-\-h2-\-h3 +  hļ,

kur h i — ūdens staba augstums, kas vajadzīgs atmosfēras spiediena 
līdzsvarošanai, m; h2 — ūdens staba augstums, kas nepieciešams 
ūdens kustības ātruma nodrošināšanai, vietējo pretestību un berzes 
pretestības pārvarēšanai, m; h3 —  rezerve atmosfēras spiediena 
svārstību dēļ — 0,5 m; h4 —  caurules apakšējā gala iegremdēšanas 
dziļums — 0,5 m.

Ūdens staba augstumu h\ nosaka šādi:

/11 =  1 0 ,3 3  Ap
10,13-104

kur A p — vakuums kondensatorā, Pa; Ap =  p a — p.
Augstumu h2 aprēķina pēc formulas

* - £ ( . + f t + Ž * . ) - £ ( « + x £ - ) .

kur w — ūdens ātrums barometriskajā caurulē, pieņem, ka ay =  0 ,5 . . .
n

. . .  1 m /s; S£vp — vietējo pretestību koeficientu summa; pieņem, ka 
1

barometriskajai caurulei zudumi, ieplūstot caurule, vienādi ar 0,5
nun, izplūstot no tās, vienādi ar 1, tādēļ 2£Vp = l,5 ; X — hidrauliskais
1

pretestības koeficients; H c — barometriskas caurules augstums, m; 
dc — barometriskās caurules diametrs, ko nosaka šādi:

dc =  3 ,57-10- 2 ļ / - D +  U 
w

Formula barometriskas caurules augstuma noteikšanai galīgā 
veidā ir šāda:

H c =  (10,33Ap/( 10,13• 104+  2,5w 2/ 2 g + l ) :  (1 -% w 2/(2 g d c) ),

kur H c izteikts metros.
Kondensatora pievadcaurules un aizvadcaurules aprēķina šādiem 

ātrumiem: tvaikam 40 . . .  50 m/s, nekondensējamām gāzēm 15 m/s 
un ūdenim 1 m/s. Barometriskā caurule kondensēta krātuvē jāievieto 
tā, lai caurules gala attālums no krātuves dibena nebūtu mazāks par 
barometriskās caurules diametru.

No saplūdes kondensatora nosūcamā gaisa patēriņu nosaka pēc 
formulas

Gg =  2,5- 10-5D +  2,5- 10-5Č/+ 10-°D .

23 —  714 353



Faktiski nosūcamā gaisa patēriņu nosaka pēc formulas (8 .8 ). 
Sausajiem saplūdes kondensatoriem nosūcamo gāzu temperatūru 

aprēķina šādi:

Slapjajiem kondensatoriem tg =  t2.
Vakuumsūknim nepieciešamo jaudu var noteikt pēc formulas 

(pieņemot, ka vakuumsūknim ir ūdens apvalks)
n—1

kur N  — nepieciešamā jauda, kW; n — politropas pakāpe, n =  1,25; 
p i — gaisa parciālais spiediens, Pa; p2 — gaisa spiediens, tam iz
plūstot no vakuumsūkņa, parasti (10,3 . . .  10,8) • 104 Pa.

Gaisa parciālo spiedienu nosaka šādi: Pi — p — Ptv, kur piv —  
ūdens tvaika parciālais spiediens temperatūrā /g, Pa; p — spiediens, 
kondensatorā, Pa.

ĝ — î +  4 +  0 ,1 (t2 —  t i) .



9. IETVAICE

Ietvaice ir cietu vielu šķīdumu koncentrēšana, daļu šķīdinātāja 
pārvēršot tvaikā un to novadot no šķīduma virsmas. Ietvaicei izmanto 
siltuma enerģiju. Iekārtas, kurās veic šķīduma koncentrēšanu, sauc 
par ietvaicētājiem.

Ar ietvaicēšianu var iegūt koncentrētāku šķīdumu, neizdalot vai 
.arī izdalot cieto fāzi. Ja izdala cieto fāzi, tad pēc ietvaices notiek 
kristalizācija.

Ietvaicētāju sildīšanai izmanto dažādus siltumnesējus atkarībā 
no nepieciešamās sildīšanas temperatūras. Rūpniecībā par siltum- 
nesēju plaši lieto ūdens tvaiku ar 0,4 . . .  0,8 MPa spiedienu. Sildīša
nai lietojamo tvaiku sauc par primāro tvaiku. Tvaiku, kas ietvaices 
procesā rodas virs ietvaicējamā šķīduma virsmas, sauc par sekundāro 
tvaiku.

Atkarībā no ietvaicējamā šķīduma termiskās izturības to ietvaicē 
■vakuumā, atmosfēras spiedienā vai paaugstinātā spiedienā.

Vakuumietvaici lieto, 1) ja ietvaicējamais šķīdums augstā tempe
ratūrā maina savas īpašības; 2 ) ja primārā tvaika spiediens ir 
:zems; 3) ja šķīdumam augsta viršanas temperatūra; 4) ja ir jāpa
lielina temperatūru starpība vairākpakāpju ietvaices iekārtās.

Ietvaici veic paaugstinātā spiedienā, ja ietvaicējamā šķīduma 
īpašības to pieļauj un sekundāro tvaiku iespējams izlietot sildīšanai, 
letvaicējot paaugstinātā spiedienā, sekundāro tvaiku iegūst ar virs- 
spiedienu, tādēļ to var izmantot citu iekārtu sildīšanai. Šādos gadī
jumos sekundāro tvaiku sauc par ekstra tvaiku. Ietvaicētāji ir ne 
tikai šķīdumu koncentrētāji, bet arī tvaika ražotāji.

Šķīduma koncentrēšanu vienā ietvaicētājā līdz beigu koncentrā
cijai sauc par vienpakāpes ietvaici. Ietvaici vairākos ietvaicētājos ar 
dažādu spiediena režīmu, kur katra nākamā ietvaicētāja apsildīšanai 
lieto iepriekšējā ietvaicētāja sekundāro tvaiku, sauc par vairākpa- 
■kāpju ietvaici.

Vienpakāpes ietvaicētājā iegūto sekundāro tvaiku var izmantot 
tajā pašā ietvaicētājā par sildošo tvaiku, ja to kompresorā iepriekš 
saspiež. Sāda veida ietvaici sauc par ietvaici ar siltumsūkni jeb par 
mehānisko ietvaici.

Pēc darbības principa ietvaices iekārtas iedalāmas periodiskas 
darbības un nepārtrauktas darbības iekārtās.

Periodiskas darbības ietvaicētājos šķīdumu ietvaicē līdz beigu 
koncentrācijai, pēc tam to izvada no aparāta un ietvaicētājā no jauna 
iepilda atšķaidīto šķīdumu. Periodiskas darbības ietvaicētājus lieto
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9.1. att. Ietvaices shēmas.

maza ražīguma iekārtās vai arī gadījumos, kad jāiegūst ļoti kon
centrēti šķīdumi.

Nepārtrauktas darbības iekārtās nepārtraukti pievada atšķaidīto 
šķīdumu un nepārtraukti aizvada koncentrēto šķīdumu. No siltum- 

#tehniskā viedokļa nepārtrauktas darbības iekārtas ir ekonomiskākas 
nekā periodiskas darbības iekārtas.

Rūpniecībā sastopamas divas ietvaicētāju grupas: 1) kur ietvai- 
cējamais šķīdums kontaktējas ar sildvirsmu un 2 ) kur tas nekontak- 
tējas ar sildvirsmu. Pirmajā grupā ietilpst ietvaicētāji, kuros ietvai- 
cējamais šķīdums vārās uz sildvirsmas (virsmas ietvaicētāji), kā ari 
ietvaicētāji, kuros pēc šķīduma uzsildīšanas ietvaice notiek kamerās, 
retinājumā (adiabātiskā ietvaice) (9,1. att. a, b). Otrajā grupā ietilpst 
ietvaicētāji, kuros ietvaicējamais šķīdums tieši kontaktējas ar siltum- 
nesēju — karstu gāzi, šķidrumu vai čietu vielu (9.1. att. c).

9.1. VIRSMAS IETVAICĒTĀJI 

9.1.1. Vienpakāpes ietvaice

Vienpakāpes ietvaicētāji iedalāmi vaļējos un slēgtos ietvaicētājos.
.. Vaļējie ietvaicētāji ir cilindriskas tvertnes vai lēzeni ^trauki ar 

glodeni vai apvalkveida siltumapmainītāju. Tos lieto nelielu šķī
duma daudzumu ietvaicei. , ,

Ietvaicētāja darbību raksturo ar īpatnējo tvaika patēriņu, t. i., 
primārā tvaika māsu, kas nepieciešaņia 1 kg sekundārā tvaika iegū
šanai. Vienpakāpes ietvaicētājos 1 kg sekundārā tvaika iegūšanai 
vajadzīgi aptuveni 1,1 . 1 . 1,2 kg primārā tvaika.

Slēgtie vienpakāpes ietvaicētāji var darboties retinājumā. Šāda 
vakuumietvaices iekārta parādīta 9.2. attēlā. Tā sastāv no ietvaicē-
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tāja 1, putu uztvērēja 2, kondensatora 3 un vakuumsūkņa 4. Kon
densatorā kondensē sekundāro tvaiku. Tas ekonomiskā ziņā ir izdevī
gāk, nekā tvaiku nosūkt ar vakuumsūkni. Ja sekundārā tvaika kon- 
densātu nedrīkst sajaukt ar dzesējamo ūdeni, tad lieto virsmas kon
densatoru.

Ietvaicējamo šķīdinātāja masu, šķīduma koncentrācijai palielino
ties no C i līdz C2, nosaka, sastādot ietvaices procesa materiālo bi
lanci.

Ja atšķaidītā šķīduma sākuma masu sekundē apzīmē ar G, bet 
ietvaicējamā šķīdinātāja masu sekundē ar Gj, tad negaistošā kompo
nenta masu sekundē atšķaidītā un koncentrētā šķīdumā var izteikt 
ar šādu vienādojumu:

G C ,= (G -G s )C 2t

0 i = o ( l - g - ) .  (9.1)

Ietvaices beigās šķīduma masa sekundē Gm ir

Gm =  G — - =  G — G§. 
l 2

9.2. att, Vakuumietvaices iekārtas shēma.
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