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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η μεταφορά θερμότητας με τον απλούστερο όρο είναι η μετακίνηση θερμότητας από το 

ένα μέρος στο άλλο και η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας μεταξύ δύο ή περισσότερων ροών 

ρευστού σε διαφορετικές θερμοκρασίες επιτυγχάνεται με εξειδικευμένο σχεδιασμένο εξοπλισμό 

γνωστό ως εναλλάκτες θερμότητας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εναλλακτών θερμότητας, οι οποίοι 

γενικά ταξινομούνται με βάση το μηχανισμό, το μέγεθος και το σχήμα μεταφοράς θερμότητας. 

 Η παρούσα εργασία αφορά τους σπειροειδής εναλλάκτες θερμότητας πλάκας, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται συχνά στις βιομηχανίες κατασκευής και επεξεργασίας. Ο κύριος σκοπός αυτής 

της μελέτης είναι να αναλύσει την επίδραση που έχουν οι πτυχώσεις (turbulators) που υπάρχουν 

στις πλάκες του εναλλάκτη στον ρυθμό μεταφοράς θερμότητας αυτού και στην τελική του 

απόδοση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εναλλάκτες θερμότητας, σπειροειδείς εναλλάκτες θερμότητας, επίδραση 

πτυχώσεων, ρυθμός μεταφοράς θερμότητας 
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ABSTRACT  

 

The simplest term heat transfer is the transfer of heat from one place to another and the process of 

heat transfer between two or more fluid flows at different temperatures is achieved by specialized 

designed equipment known as heat exchangers. There are different types of heat exchangers, which 

are generally classified according to the mechanism, size and shape of heat transfer. 

 The present work concerns spiral plate heat exchangers, which are often used in the manufacturing 

and processing industries. The main purpose of this study is to analyze the effect of the folds 

(turbulators) that exist on the plates of the heat exchanger on its heat transfer rate and its final 

efficiency. 

 

Keywords: Heat exchangers, spiral heat exchangers, crimping effect, heat transfer rate 
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1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι εναλλάκτες θερμότητας είναι συσκευές μεταφοράς θερμότητας που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ διαφορετικών ρευμάτων ρευστού σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Οι εναλλάκτες θερμότητας ταξινομούνται συνήθως ως εναλλάκτες άμεσης επαφής 

ή έμμεσης επαφής. Στον εναλλάκτη θερμότητας άμεσης επαφής δεν υπάρχει παρεμβαλλόμενη 

επιφάνεια μεταξύ ρευστών και λόγω αυτού του γεγονότος, θα μπορούσαν να επιτύχουν πιο 

κοντινές θερμοκρασίες προσέγγισης, ενώ ο εναλλάκτης θερμότητας έμμεσης επαφής είναι μια 

συσκευή που χρησιμοποιεί τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ δύο υγρών ή μεταξύ επιφάνειας και 

υγρού . 

Ο εναλλάκτης θερμότητας πλάκας είναι ένα τέλειο παράδειγμα εναλλάκτη θερμότητας έμμεσης 

επαφής και αποτελείται από μια σειρά κυματοειδών πλακών, που σχηματίζει τον πυρήνα που 

ενισχύει και διεξάγει τη μεταφορά θερμότητας μέσω των πλακών. Οι θερμικές πλάκες 

αποτελούνται από παρεμβύσματα εγκλωβισμένα σε διαμορφωμένη αύλακα γύρω από την 

περίμετρο της πλάκας που περιέχει το ρευστό μεταξύ των πλακών. Μια ειδική περίπτωση των 

εναλλακτών θερμότητας πλάκας είναι και οι σπειροειδείς εναλλάκτες που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία.  

Οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας έχουν πολλά πλεονεκτήματα λόγω της αντίστοιχης 

μεθοδολογίας σχεδιασμού τους, του σχετικά μικρού κόστους και της σχετικά εύκολης 

αποσυναρμολόγησης κατά τη συντήρηση. Επιπλέον, οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας μπορούν 

να φιλοξενήσουν ένα ευρύ φάσμα ρευστών και η εξειδικευμένη ενίσχυση της επιφάνειας λόγω 

των πολλών αυλακώσεων της πλάκας υποδηλώνει ότι μια μεγάλη επιφάνεια μπορεί να 

συσκευαστεί σε ένα μικρό όγκο που καθιστά το σχεδιασμό συμπαγή. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

εναλλάκτες θερμότητας πλάκας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εναλλάκτη θερμότητας λόγω της 

αποτελεσματικής επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας που έχει πυκνότητα επιφάνειας πάνω από 

περίπου 700m2 / m3.  

Ένα άλλο παράδειγμα εναλλάκτη έμμεσης επαφής είναι οι εναλλάκτες θερμότητας κελύφους 

και σωλήνων που έχουν μεγάλη υδραυλική διάμετρο με μικρές αναλογίες επιφάνειας προς όγκο. 
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Λόγω των μειονεκτημάτων άλλων σχεδίων του έμμεσου εναλλάκτη θερμότητας επαφής 

οδήγησε στην καινοτόμο ανάπτυξη διαφορετικών τύπων αποτελεσματικότερων εναλλάκτη 

θερμότητας που συνήθως έχουν υψηλό λόγο επιφάνειας προς όγκο που ενισχύουν τη θερμική 

υδραυλική απόδοση και την ενεργειακή απόδοση. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένας σπειροειδής εναλλάκτης πλάκας, με κύρια εστίαση 

στην επίδραση που έχει το μέγεθος των πτυχώσεων των πλακών αυτού στην αποδοτικότητα του 

και πιο συγκεκριμένα στον ρυθμό μετάδοσης θερμότητας μεταξύ των δύο ρευμάτων του ρευστού 

που μεταφέρει.  
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2.0  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

  

Ο πρώτος γνωστός εναλλάκτης θερμότητας πλάκας εφευρέθηκε από τον Δρ. Richard Seligman 

από την εταιρεία εργοστασίων και δοχείων αλουμινίου και η πρώτη εφαρμογή εναλλακτών 

θερμότητας πλάκας αφορούσε στην παστερίωση γάλακτος. Η εφαρμογή θερμότητας στο νωπό 

γάλα λάμβανε χώρα με τη βοήθεια εναλλάκτη θερμότητας πλάκας σε μια ορισμένη θερμοκρασία 

που διατηρείται για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ακολουθούσε άμεση ψύξη. Ο 

στόχος ήταν η παστερίωση του γάλακτος για την επιβράδυνση της μικροβιακής ανάπτυξης, 

γεγονός που περιορίζει περαιτέρω την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών που μεταδίδονται με 

γάλα. Η παστερίωση απαιτεί πολύ αποτελεσματικό εξοπλισμό μεταφοράς θερμότητας όπως ο 

εναλλάκτης θερμότητας πλάκας, ο οποίος είναι πολύ εύκολο να αποσυναρμολογηθεί για έλεγχο 

και καθαρισμό κατά τη χρήση. Αυτό οδήγησε περαιτέρω στην καινοτόμο εφεύρεση των 

εναλλακτών θερμότητας αυτού του τύπου στη δεκαετία του 1920 που έφεραν επανάσταση στην 

έμμεση θέρμανση και ψύξη ρευστών στον κατασκευαστικό κόσμο σήμερα. (APV 2010) 

 Ο πρώτος εναλλάκτης θερμότητας πλάκας του Δρ Richard Seligman, κατασκευάστηκε από 

μεταλλικές πλάκες από χυτοσίδηρο που περικλείονταν σε ένα πλαίσιο και έθεσε τα πρότυπα για 

τη σημερινή σχεδίαση και κατασκευή εναλλάκτη θερμότητας (APV 2010). 

2.1 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας λειτουργούν με την ίδια βασική αρχή λειτουργίας με 

οποιονδήποτε άλλο εναλλάκτη θερμότητας στον οποίο υπάρχει μεταφορά θερμότητας μεταξύ δύο 
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ή περισσότερων ροών ρευστού μέσω διαχωριστικού τοιχώματος. Στην περίπτωση ενός εναλλάκτη 

θερμότητας πλάκας, η μεταφορά θερμότητας πραγματοποιείται μέσω του διαχωριστικού 

τοιχώματος ή της πλάκας χωρίς ανάμιξη των υγρών που ρέουν μέσω των πλακών ή διαρροών στο 

περιβάλλον λόγω της βοήθειας των παρεμβυσμάτων που τοποθετούνται γύρω από τις άκρες των 

πλακών, τα οποία σφραγίζουν τη κάθε μονάδα. Περαιτέρω, η κυματοειδής διαμόρφωση της 

επιφανείας των πλακών παρέχει κατάλληλη διέλευση της ροής των ρευστών μεταξύ των πλακών 

και έτσι υπάρχει μέγιστη αποτελεσματικότητα στη μεταφορά θερμότητας. (Alfa Laval 2010) 

 

Εικόνα 1 Αρχή λειτουργίας εναλλάκτη πλάκας 

 

Η εικόνα 1 δείχνει την αρχή ροής των εναλλακτών θερμότητας πλακών, όπου τα ρεύματα 

ζεστού και κρύου ρευστού ρέουν σε διαφορετικές οδούς σε αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να 

αναμιγνύονται μεταξύ τους. Αυτή η απεικόνιση δίνει μια διάταξη ροής με την οποία το θερμό και 

κρύο ρεύμα εισέρχονται και αφήνουν τον εναλλάκτη θερμότητας μέσω των σχετικών διόδων στην 

πλάκα όπου πραγματοποιείται μεταφορά θερμότητας μεταξύ του ρεύματος θερμού και ψυχρού 

υγρού. (Bejan & Kraus 2003.) 
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2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΑΣ 

Οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη δομή τους και 

συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο οι πλάκες συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει 

εναλλάκτες θερμότητας με συγκολλημένες πλάκες, σπειροειδείς πλάκες κ.α.. 

2.2.1  Εναλλάκτες θερμότητας πλάκας με φλάντζες (Gasketed plate heat exchangers) 

 Οι εναλλάκτες θερμότητας του τύπου αυτού αποτελούνται από μια σειρά ορθογώνιων πλακών 

με κυματοειδή διαμόρφωση της επιφάνειας τους, κατασκευασμένων από μέταλλο ή κράματα. Τα 

τα άκρα τους σφραγίζονται ειδικά από παρεμβύσματα και συγκρατούνται σταθερά μεταξύ τους 

σε ένα πλαίσιο όπως φαίνεται στην εικόνα  2 παρακάτω. Ο σχεδιασμός είναι καλά 

προσαρμοσμένος με τέτοιο τρόπο ώστε το πλαίσιο να έχει ένα σταθερό ακραίο κάλυμμα που είναι 

εφοδιασμένο με συνδετικές θύρες και ένα κινητό ακραίο κάλυμμα που μπορεί να είναι μια πλάκα 

πίεσης. Οι πλάκες αναρτώνται συνήθως στο πλαίσιο μέσω μιας ράβδου που καθοδηγείται με 

ασφάλεια από μια ράβδο μεταφοράς, η οποία στηρίζει και επιτρέπει τη σωστή ευθυγράμμιση 

ολόκληρου του εξοπλισμού. (Shah & Sekulic 2003.) 
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Εικόνα 2 Εναλλάκτης θερμότητας με φλάντζες 

 

Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού του εναλλάκτη θερμότητας πλάκας με φλάντζες που έχει 

αρκετά κινητά μέρη, η επιθεώρηση και ο καθαρισμός των πλακών είναι σχετικά απλός καθώς τα 

στοιχεία είναι εύκολα προσβάσιμα, και η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει όσο πιο συχνά απαιτείται 

για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. 

Τα παρεμβύσματα είναι καλά στερεωμένα και ενσωματωμένα στις πλάκες για να αποφευχθεί 

η έκρηξη σε διαφορά υψηλής πίεσης. Οι θύρες σε κάθε γωνία της πλάκας χρησιμεύουν ως 

κεφαλίδες μέσω των οποίων η φλάντζα κατευθύνει τη ροή του υγρού ενώ χρησιμεύουν επίσης ως 

η κύρια σφράγιση του συστήματος. (Shah & Sekulic 2003.) 

  

2.2.2 Εναλλάκτες θερμότητας συγκολλημένης πλάκας (Welded plate heat exchangers) 

 Οι εναλλάκτες θερμότητας συγκολλημένης πλάκας κατασκευάζονται με συγκόλληση των 

πλακών μεταφοράς θερμότητας και στις δύο ροές θερμού και κρύου ρευστού του εξοπλισμού, 
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γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος συγκόλλησης ολόκληρης της πλάκας. Η συγκόλληση 

γίνεται συνήθως με συγκόλληση με λέιζερ, όπου οι πλάκες συγκολλούνται στη θέση όπου τα 

τοποθετούνται συνήθως τα παρεμβύσματα στην περίπτωση ενός εναλλάκτη θερμότητας με 

φλάντζα και αυτή η συγκόλληση γίνεται γύρω από την πλήρη περιφέρεια της πλάκας. (API 2010.) 

 

Εικόνα 3 Τμήμα πλάκας ενός εναλλάκτη θερμότητας συγκολλημένης πλάκας 

Ο σχεδιασμός του εναλλάκτη θερμότητας συγκολλημένης πλάκας ευνοεί τη χρήση ροών 

διαβρωτικού ρευστού είτε ως μέσο θερμού ή κρύου ρευστού, δεδομένου ότι το διαβρωτικό ρευστό 

δεν μπορεί να φθείρει τις συγκολλημένες κυματοειδείς μεταλλικές πλάκες που χρησιμοποιούνται 

ως μέσα μεταφοράς θερμότητας σε αυτήν την περίπτωση. Οι εναλλάκτες θερμότητας 

συγκολλημένης πλάκας είναι συμπαγείς εναλλάκτες θερμότητας που είναι πολύ ανθεκτικοί και 

χωρίς φλάντζες, επομένως είναι ικανοί να λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 

συνθήκες πίεσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πλακών είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα, κράματα με βάση το νικέλιο, τιτάνιο και χαλκό. (Shah & Sekulic 

2003.) 
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Εικόνα 4 Εναλλάκτης θερμότητας συγκολλημένης πλάκας 

2.2.3 Εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας (Spiral plate heat exchanger) 

 Ο εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας αποτελείται από δύο μακριές λωρίδες από 

μέταλλο ή φύλλο κράματος τα οποία τυλίγονται ελικοειδώς για να σχηματίσουν ένα ζεύγος 

σπειροειδών καναλιών για τις δύο ροές ρευστού. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή 

τους είναι ανθρακούχος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, τιτάνιο, και κράματα νικελίου. 
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Εικόνα 5 Εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας 

Ο εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας χρησιμοποιείται ευρέως κατά σε περιπτώσεις 

που χρησιμοποιείται ιξώδης, πολτός και ρευστά που είναι ρυπαντές επειδή οι δύο καμπύλες 

μεταλλικές ή σπειροειδείς πλάκες δημιουργούν μια εξαιρετικά υψηλή τυρβώδη ροή σε σχήμα 

αντίθετου ρεύματος. Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας του εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς 

πλάκας είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τους άλλους τύπους εναλλακτών θερμότητας πλάκας 

που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες παραγωγής. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 0,6 έως 

2,5MPa και η θερμοκρασία περιορίζεται στους 500oC, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 

σχεδιασμένοι να λειτουργούν με θερμοκρασία 200oC. (ΑΡΙ2010.) 

  

2.2.4 Εναλλάκτες θερμότητας Brazed plate 

 Ο εναλλάκτης θερμότητας του τύπου αυτού αποτελούν ένα στιβαρό σχεδιασμό εναλλακτών 

θερμότητας πλάκας, ο οποίος αποτελείται από κυματοειδείς πλάκες που συγκολλούνται εν κενώ 

σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ο σχεδιασμός δημιουργεί έναν συμπαγή και στεγανό εξοπλισμό, ο 

οποίος δεν χρησιμοποιεί παρεμβύσματα. Αυτός ο σχεδιασμός είναι πολύ απλός, επειδή είναι 

συνήθως μικρότερος από τους άλλους τύπους εναλλακτών θερμότητας πλάκας, πράγμα που 
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σημαίνει ότι το μικρότερο μέγεθος μειώνει την χρήση του υλικού και συνεπώς καθίσταται ως ένας 

από τους πιο οικονομικούς εξοπλισμούς μεταφοράς θερμότητας. (ΑΡΙ 2010) 

 

Εικόνα 6 Εναλλάκτης θερμότητας Brazed plate 

Ο πολύ συμπαγής σχεδιασμός του εναλλάκτη θερμότητας αυτού του τύπου τον καθιστά 

εξαιρετικά αποδοτικό, εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαχείριση σε σύγκριση με τους άλλους 

τύπους εναλλακτών θερμότητας. Ο εναλλάκτης θερμότητας Brazed plate έχει πολύ υψηλή αντοχή 

στη διάβρωση και μπορεί να επιτευχθεί θερμοκρασία μεταξύ -195oC και 400oC με πίεση 

λειτουργίας σχεδόν 50 bar. (API 2010.) 

2.2.5 Εναλλάκτες θερμότητας Fusion bonded plate 

 Ο εναλλάκτης θερμότητας αυτού του τύπου είναι μια από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές 

καινοτομίες που εκμεταλλεύτηκε η Alfa Laval, η οποία περιλαμβάνει 100% κυματοειδείς πλάκες 

από ανοξείδωτο χάλυβα και πλάκα πίεσης. Οι πλάκες μεταφοράς θερμότητας συνδέονται μεταξύ 

τους σε ένα πλαίσιο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύντηξης Alfa, η οποία είναι μια μοναδική 
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μέθοδος συγκόλλησης εξαρτημάτων χάλυβα με την εφαρμογή παροδικής πρόσδεσης υγρής φάσης 

για σταθερή ένωση των μεταλλικών στοιχείων. 

Αυτή η καινοτομία στο σχεδιασμό πλακών εναλλακτών θερμότητας διατίθεται μόνο από την 

Alfa Laval και αυτός ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είναι πολύ υγιεινός που το καθιστά 

αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης σε περιοχές 

διαβρωτικών υδάτων, επειδή έχει πολύ υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τη θερμοκρασία. Η 

εικόνα  7 παρακάτω δείχνει τον εναλλάκτη θερμότητας με συγκολλημένη πλάκα. 

 

Εικόνα 7 Εναλλάκτης θερμότητας με συγκολλημένη πλάκα 

2.2.6  Εναλλάκτης θερμότητας Lamella 

  

Ο εναλλάκτης θερμότητας Lamella αποτελείται από ένα σύνολο παράλληλων συγκολλημένων 

λεπτής πλάκας, το οποί σχηματίζει ένα ορθογώνιο κανάλι όταν τοποθετείται κατά μήκος σε ένα 

κέλυφος. Τα ελάσματα είναι ζεύγη λεπτής επίπεδης πλάκας που συνήθως είναι εξοπλισμένα με 

παρεμβύσματα για την αποφυγή διαρροών. Αυτός ο τύπος εναλλάκτη θερμότητας πλάκας 

χρησιμοποιείται συχνά από τις βιομηχανίες χημικών διεργασιών χαρτοπολτού για την ανάκτηση 
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θερμότητας διεργασίας. Οι πιέσεις λειτουργίας είναι έως 3,45MPa και τα όρια θερμοκρασίας 

κυμαίνονται μεταξύ 200oC έως 500oC (Kakac & Liu 2002.) 

 

Εικόνα 8 Διατομή του εναλλάκτη θερμότητας ελασμάτων που δείχνει τα φύλλα (Alfa Laval 2003) 
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3.0  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΑΣ 

Ο πρωταρχικός στόχος στο σχεδιασμό των εναλλάκτη θερμότητας πλάκας είναι η εκτίμηση της 

ελάχιστης περιοχής μεταφοράς θερμότητας που απαιτείται για μια δεδομένη θερμική ενέργεια, 

καθώς αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εκτίμηση του συνολικού κόστους 

σχεδιασμού. Στην προηγούμενη ενότητα αυτής της εργασίας συζητήθηκαν εν συντομία οι 

διαφορετικοί τύποι εναλλακτών θερμότητας πλάκας που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές 

εφαρμογές, αλλά δεδομένου ότι χρησιμοποιείται μια αρχή σχεδιασμού και μεθοδολογία για όλες 

αυτές, θα χρησιμοποιήσουμε εκτενώς τον εναλλάκτη θερμότητα πλάκας με φλάντζα για να 

παρουσιαστεί η όλη μεθοδολογία. 

Στ προηγούμενα, ο εναλλάκτης θερμότητας με φλάντζα περιγράφηκε εν συντομία ως 

αποτελούμενος από μια σειρά ορθογώνιων πλακών με κυματοειδή διαμόρφωση από μέταλλο ή 

κράμα, οι οποίες σφραγίζονται με παρεμβύσματα και στερεώνονται σταθερά σε ένα πλαίσιο με τη 

βοήθεια μπουλονιών. Η επαφή του ρεύματος του ρευστού με την κυματοειδή πλάκα προκαλεί μια 

τυρβώδη ροή, η οποία αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των ροών ζεστού και κρύου υγρού 

αντίστοιχα. Επιπλέον, οι ροές ζεστού και κρύου ρευστού ρέουν μέσα και έξω από την κυματοειδή 

πλάκα μέσω των κυκλικών θυρών που βρίσκονται σε κάθε γωνία της πλάκας. Τα παρεμβύσματα 

είναι καλά συνδεδεμένα και ενσωματωμένα στις πλάκες, γεγονός που βοηθά στην κατεύθυνση της 

ροής του υγρού. Στην πράξη, μία μόνο μονάδα εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιεί 

έως και 700 πλάκες, η οποία δίνει συνολική επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας περίπου 2500m2. 

(Saunders 1988.) 
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3.1  ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πλακών σε εναλλάκτες θερμότητας είναι 

κυρίως ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, τιτάνιο, ταντάλιο, κράματα με βάση το νικέλιο και το 

νικέλιο. Για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική περιοχή μεταφοράς θερμότητας η οποία κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού η επιλογή του υλικού είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

εκτίμηση του κόστους σχεδιασμού του εναλλάκτη θερμότητας πλάκας. Το υλικό της πλάκας 

πρέπει να ελέγχεται στενά ώστε να είναι συμβατό με το ρεύμα ρευστού προκειμένου να 

αποφευχθεί η φθορά και η πρόωρη ζημιά του εξοπλισμού, κάτι που θα επιβαρύνει περισσότερο 

κόστος συντήρησης καθώς και χαμηλή απόδοση στο τέλος. (Gupta 1986.) 

Επιπλέον, η επιλογή υλικού για εναλλάκτες θερμότητας πλάκας εξαρτάται επίσης από τη 

θερμότητα, τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας και τον τύπο του ρεύματος ρευστού όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, ο οποίος πρέπει να είναι συμβατός με το υλικό της πλάκας. 

Τα υλικά πλάκας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες ως εξής. (Wang, Sunden 

& Manglik 2007.) 

1. Κράματα νικελίου που περιλαμβάνουν τα C-276, C-22, C-2000, G-30, D-205, 59, 31, 28, 

3033, 825, 686, 400 και νικέλιο 200/201 κ.λπ. 

2. Ανοξείδωτο χάλυβα και κράματα του που περιλαμβάνουν τα 304, 316, 316Ti, 254SMO, 

904L, 317, 317LN, 6-XN κ.λπ. 

3. Τιτάνιο, το οποίο περιλαμβάνει κράματα στους ακόλουθους βαθμούς ASTM Gr1, Gr 11 κ.λπ. 

4. Κράματα και μη μεταλλικά υλικά όπως γραφίτης, χαλκός, ταντάλιο, αλουμίνιο κ.λπ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβατότητα μεταξύ του ρεύματος ρευστού και του υλικού της 

πλάκας, ο θερμικός υδραυλικός σχεδιασμός του αντίστοιχου εναλλάκτη θερμότητας πλάκας 

πρέπει να ληφθεί ως σημαντικός παράγοντας. Αυτό συμβαίνει επειδή η θερμική αντίσταση του 

τοιχώματος της πλάκας έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει κατά την εξέταση των τιμών 

θερμικής αγωγιμότητας των υλικών της πλάκας, πράγμα που δείχνει ότι τα υλικά πλάκας με 

υψηλότερες τιμές θερμικής αγωγιμότητας προτιμούνται στο σχεδιασμό των εναλλάκτη 

θερμότητας πλάκας. Πρακτικά, οι πλάκες παράγονται μαζικά με ποικίλο πάχος στην περιοχή από 

0,4 έως 1,2 mm και συμπιέζονται με διαφορετικό σχέδιο ή αυλακώσεις, πράγμα που δείχνει ότι 
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διατίθενται μόνο σε περιορισμένο αριθμό με διάφορα μεγέθη και σχέδια. Αυτό το σχέδιο 

σχεδίασης των πλακών δείχνει ότι κάθε πλάκα έχει τη δική του σαφώς καθορισμένη προδιαγραφή 

σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας και τις παραμέτρους. (Schlunder 2008.) 

Πίνακας 1 Επιλογή υλικού πλάκας 

 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τον τύπο ρευστού που είναι συμβατός με το επιλεγμένο υλικό πλάκας, και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλός οδηγός επιλογής κατά την επιλογή του σχεδιαστικού υλικού 

για τον εναλλάκτη θερμότητας πλάκας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σχεδιασμού κυματοειδούς 

πλάκας σε εναλλάκτες θερμότητας πλάκας, αλλά ο πιο συνηθισμένος σχεδιασμός είναι ο τύπος 

chevron με γωνία chevron που κυμαίνεται μεταξύ 25o και 65o. Τα χαρακτηριστικά πτώσης πίεσης 

και μεταφοράς θερμότητας της πλάκας καθορίζονται επίσης από τη γωνία στην πλάκα. 
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3.2 ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 

  

Η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας πλάκας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

παρεμβύσματα που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, επειδή οι λειτουργίες τους είναι 

πολυάριθμες και όταν απουσιάζουν θα αποτελέσουν πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία του 

εξοπλισμού. Οι φλάντζες, οι οποίες είναι συνήθως κατασκευασμένες από μονομερή ελαστομερή, 

καθορίζουν την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας της πλάκας. 

Προσδιορίζουν επίσης την κατεύθυνση ροής του ρεύματος ρευστού όταν έρχεται σε επαφή με την 

κυματοειδής πλάκα που αποφεύγει την ανάμιξη των ροών ζεστού και κρύου ρευστού. 

 

Εικόνα 9 Ρύθμιση φλάντζας σε εναλλάκτη θερμότητας πλάκας 

  

Η μηχανική φόρτιση και το χημικό περιβάλλον είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του υλικού φλάντζας για το σχεδιασμό ενός εναλλάκτη 

θερμότητας πλάκας. Τα παρεμβύσματα κατασκευάζονται από διαφορετικά πολυμερή όπως το 

καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (NBR), το υδρογονωμένο νιτρίλιο (HNBR), το νεοπρένιο 
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(CR), το καουτσούκ βουτυλίου (BR), το καουτσούκ σιλικόνης (SiR) και το μονομερές 

αιθυλενοπροπυλενίου διενίου (EPDM) κ.λπ. Μερικές φλάντζες κατασκευάζονται με ίνες 

αμιάντου που υποδηλώνουν ότι η διαδικασία επιλογής και κατασκευής που εμπλέκεται στην 

απόκτηση του κατάλληλου υλικού για τη φλάντζα είναι αρκετά περίπλοκη. Άλλα υλικά που 

χρησιμοποιούνται επίσης μπορούν να περιέχουν κάποια χημικά και πρόσθετα βουλκανισμού. 

(Wang, Sunden & Manglik 2007.) 

 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 Η λειτουργία ενός εναλλάκτη θερμότητας πλάκας ακολουθεί την ίδια αρχή με οποιονδήποτε 

άλλο τύπο εναλλάκτη θερμότητας. Το μέγεθος, ο συγκρατούμενος όγκος και η κατάσταση 

λειτουργίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των εναλλάκτη θερμότητας πλάκας 

επειδή τόσο η σταθερή κατάσταση όσο και οι παροδικές αποκρίσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από 

αυτές τις παραμέτρους. (Wang, Sunden & Manglik 2007.) 

Οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού τους και της βέλτιστης 

απόδοσης προτιμώνται ως επί το πλείστον από τους τύπους κελύφους και σωλήνα και άλλους 

εναλλάκτες θερμότητας. Επιπλέον, υπάρχει κάποιος περιορισμός στην επιλογή, την εφαρμογή και 

τη λειτουργία, επειδή η θερμοκρασία και η πίεση λειτουργίας είναι εντός του ορίου 160 - 250oC 

και 25 - 30 bar. Λόγω της εύπλαστης φύσης των πλακών, υπάρχει παραμόρφωση που προκαλείται 

από υψηλές πιέσεις των ρευμάτων ρευστού και η ικανότητα συγκράτησης του παρεμβύσματος 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή. 

Στην επιλογή των εναλλακτών θερμότητας πλάκας, αναφέρονται μερικοί παράγοντες που 

περιορίζουν την ομαλή λειτουργία. (Wang, Sunden & Manglik 2007.) 

1. Η πολυπλοκότητα του διαύλου ροής μεταξύ πλακών μεταδίδει υψηλό ρυθμό διάτμησης και 

ευαισθησία στην διάτμηση του μέσου που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση. 

2. Η επίδραση του πολύ χαμηλού ρυθμού ροής μπορεί να προκαλέσει κακή κατανομή ροής στο 

χειρισμό πολύ παχύρρευστων υγρών. 
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3. Η πτώση πίεσης καθίσταται υπερβολική επειδή οι κατασκευαστές πλακών τοποθετούν ένα 

ανώτερο όριο στο μέγεθος, το οποίο περιορίζει εφαρμογές που απαιτούν πολύ υψηλό ρυθμό ροής 

στη βιομηχανία επεξεργασίας. 

4. Λόγω της πολύ υψηλής πτώσης πίεσης, οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας είναι ακατάλληλοι 

για ψύξη αέρα, ανταλλαγή θερμότητας αερίου-αερίου και εφαρμογή συμπύκνωσης χαμηλής 

πίεσης λειτουργίας. 

Ωστόσο, οι εναλλάκτη θερμότητας πλάκας εξακολουθούν να θεωρούνται καλύτερη επιλογή 

από τους άλλους τύπους εναλλακτών θερμότητας λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού τους, γεγονός 

που καθιστά εύκολη την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Επιπλέον, η μεθοδολογία 

σχεδιασμού ποικίλλει από πολύ μικρού μεγέθους έως μεγάλου μεγέθους εναλλάκτες θερμότητας 

ανάλογα με την εφαρμογή, επίσης, η βέλτιστη θερμική υδραυλική απόδοση αντισταθμίζει τυχόν 

μειονεκτήματα και περιορισμούς που συναντώνται κατά τη λειτουργία 

3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

  

Τα πλεονεκτήματα των πλακών εναλλακτών θερμότητας είναι πολλά λόγω του συμπαγούς 

σχεδιασμού τους, όπου τα εξαρτήματα μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν για έλεγχο, 

καθαρισμό και συντήρηση. Η ευελιξία του σχεδιασμού καθιστά δυνατή την αλλαγή ή αναδιάταξη 

της περιοχής μεταφοράς θερμότητας κατά τη βελτιστοποίηση για αναμενόμενη αλλαγή φορτίου ή 

θερμικής λειτουργίας, η οποία μπορεί να γίνει με αλλαγή του μεγέθους της πλάκας, των 

κυματοειδών σχεδίων και της διάταξης διέλευσης αντίστοιχα. Μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των 

εναλλακτών σωλήνων κελύφους και των εναλλακτών θερμότητας πλάκας δείχνει ότι η φθορά 

μπορεί να μειωθεί από 25 σε 10% όταν χρησιμοποιείται ένας εναλλάκτης θερμότητας πλάκας 

επειδή οι υψηλοί ρυθμοί διάτμησης, οι τάσεις, το σχέδιο υψηλής ροής τυρβώδους ροής και η 

σωστή ανάμιξη αποδίδονται τα σχέδια κυματοειδούς πλάκας σε εναλλάκτες θερμότητας πλάκας. 

(Shah & Sekulic 2003.) 
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Οι εναλλάκτες θερμότητας πλάκας έχουν συνήθως υψηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας 

επειδή οι πλάκες είναι πολύ λεπτές με μεγάλη επιφάνεια και λόγω των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται στα οριακά στρώματα ρευστού, γεγονός που οδηγεί στην επίτευξη μιας 

μικρής διέλευσης ροής υδραυλικής διαμέτρου. Η διάταξη ροής είναι συνήθως αντίθετη ροή 

γεγονός που βοηθά τη θερμοκρασία προσέγγισης να φτάσει τους 1oC και επιτυγχάνεται 

υψηλότερος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας λόγω της απουσίας παράκαμψης και διαρροών. 

Επιπλέον, αυτό ελαχιστοποιεί το κόστος σχεδιασμού και λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού, ο 

εξοπλισμός μπορεί να είναι φορητός και να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Η θερμική απόδοση 

είναι συνήθως υψηλή που ευνοεί τον αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας, κάτι που είναι 

πλεονεκτικό όταν χρησιμοποιούνται υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα, επειδή αυτό μπορεί να 

βελτιστοποιήσει την ποιότητα του προϊόντος. (Shah & Sekulic 2003.) 

  

3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΑΣ 

  

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη χρήση των πλακών εναλλακτών θερμότητας, αλλά 

υπάρχουν επίσης και ορισμένοι περιορισμοί. Η χρήση πλακών και παρεμβυσμάτων επιβάλλει τους 

κύριους περιορισμούς, οι οποίοι θέτουν ένα ανώτερο όριο στη θερμοκρασία και την πίεση 

λειτουργίας. Επιπλέον, η φύση του τύπου ρευστού που μπορεί να χειριστεί είναι επίσης ένας 

περιορισμός επειδή τα παρεμβύσματα δεν μπορούν να αντέξουν τη χρήση διαβρωτικών ή 

επιθετικών ρευμάτων ρευστού. Τα υγρά με πολύ υψηλό ιξώδες δημιουργούν πρόβλημα, το οποίο 

οφείλεται στα αποτελέσματα κατανομής ροής. 
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3.6  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

  

Όπως αναφέρθηκε εν συντομία στα προηγούμενα, την οποία η πρώτη ανάπτυξη που εισήγαγε 

τη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας πλάκας χρησιμοποιήθηκε στη γαλακτοκομική βιομηχανία 

για παστερίωση γάλακτος. Η χρήση εναλλακτών θερμότητας πλάκας σε πρόσφατες καινοτόμες 

τεχνολογικές διεργασίες έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό επειδή πολλές τεχνικές μεταφοράς 

θερμότητας που ενισχύουν την ανάπτυξη πιο βέλτιστων συμπαγών εναλλακτών θερμότητας. 

Αυτοί εφαρμόζονται ευρέως σήμερα στην ψύξη, τον κλιματισμό, τα πετροχημικά, τις βιομηχανίες 

τροφίμων κ.λπ. 

 

 

Εικόνα 10 Τυπική χρήση εναλλάκτη θερμότητας στην βιομηχανία 
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3.7 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η ίδια μεθοδολογία σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός άλλου τύπου 

εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιείται και κατά το σχεδιασμό των εναλλακτών θερμότητας 

πλάκας. Στη διαδικασία σχεδιασμού, μπορούν να ληφθούν υπόψη πέντε σημαντικά βήματα που 

καθορίζουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εναλλάκτη θερμότητας πλάκας. Αυτό 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα όπως αριθμούνται παρακάτω: 

i. Σχεδιασμός / διαδικασία ή προδιαγραφές προβλήματος 

ii. Θερμικός υδραυλικός σχεδιασμός 

iii. Δομικός / μηχανικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει περιορισμούς λειτουργίας και 

συντήρησης 

iv. Στοιχεία κόστους και κατασκευής 

v. Βελτιστοποίηση βάσει συστημάτων και παράγοντες ανταλλαγής 

Το καθορισμένο πρόβλημα διεργασίας / σχεδιασμού για έναν συγκεκριμένο εναλλάκτη 

θερμότητας πλάκας για την εφαρμογή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται 

για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού, ο οποίος απαιτείται για τη βελτιστοποίηση 

της διαδικασίας μεταφοράς θερμότητας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι καθορισμένες προκλήσεις της 

διαδικασίας ή του σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνουν τον τύπο του υλικού που 

χρησιμοποιείται, το θερμικό φορτίο, τα ρεύματα ρευστού και τους περιορισμούς πτώσης πίεσης. 

Η μηχανική ή δομική ακεραιότητα του εναλλάκτη θερμότητας στην οποία η κατάσταση 

λειτουργίας βρίσκεται σε σταθερή και παροδική κατάσταση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη 

διαδικασία μηχανικού σχεδιασμού του εναλλάκτη θερμότητας πλάκας. Επιπλέον, αρκετές 

διεθνείς, εθνικές και σχετικές τοπικές κωδικοποιήσεις ή πρότυπα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά 

στο μηχανικό σχεδιασμό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική βελτιστοποίηση 

βάσει συστήματος, την οποία ο κατασκευαστής μπορεί να εκτιμήσει το απαιτούμενο κόστος για 

να επιτρέψει κατάλληλες αντισταθμίσεις, μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη. (Wang, Sunden & 

Manglik 2007.) 
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Εικόνα 11 Διαδικασία σχεδιασμού 
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3.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

  

Ο θερμικός υδραυλικός σχεδιασμός των εναλλάκτη θερμότητας λαμβάνει υπόψη ορισμένες 

συγκεκριμένες ποσότητες όπως το λεπτομερές μέγεθος διαστάσεων, τη διάταξη ροής, τις θερμικές 

υδραυλικές ιδιότητες και τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του ρεύματος ρευστού, που 

περιλαμβάνει τους ρυθμούς ροής, τις θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου, παράγοντες ρύπανσης, 

πίεση πτώση κ.λπ. Κατά την κατασκευή εναλλακτών θερμότητας πλακών, η μεθοδολογία 

θερμικού υδραυλικού σχεδιασμού αντιμετωπίζει δύο σημαντικές προδιαγραφές προβλήματος, οι 

οποίες περιλαμβάνουν την βαθμολογία και το μέγεθος του εναλλάκτη. Το πρόβλημα μεγέθους 

μπορεί να λυθεί λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο κατασκευής, τις ρυθμίσεις ροής, το λεπτομερές 

μέγεθος διαστάσεων του εναλλάκτη. Επιπλέον, πρέπει να αναλυθούν οι συνθήκες λειτουργίας των 

ρευμάτων ρευστού που περιλαμβάνουν τις θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου και τους ρυθμούς ροής 

αντίστοιχα. Επιπλέον, οι περιορισμοί θερμικού φορτίου ή λειτουργίας και πτώσης πίεσης πρέπει 

να προσδιορίζονται και σε άλλους για να επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός. (Wang, Sunden & 

Manglik 2007.) 

  

3.9 ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ 

  

Στο σχεδιασμό των εναλλακτών θερμότητας πλακών λαμβάνοντας υπόψη τις θερμικές 

υδραυλικές παραμέτρους, χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικοί τύποι διατάξεων ροής για τις ροές 

θερμού και κρύου ρευστού, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

I. Παράλληλη διάταξη ροής με δύο ρεύματα ρευστού που ρέουν προς την ίδια κατεύθυνση όπως 

φαίνεται στην εικόνα 12. 
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ΙΙ. Διάταξη αντίθετης ροής με δύο ροές ρευστού που ρέουν σε αντίθετες κατευθύνσεις όπως 

φαίνεται στην εικόνα 13. 

III. Πολλαπλή διάταξη σύμφωνα με την οποία η διαδρομή ενός ρεύματος ρευστού 

αντιστρέφεται μέσω του μήκους ροής δύο ή περισσότερες φορές, εάν είναι δυνατόν, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 14. 

 

Εικόνα 12 Παράλληλη διάταξη ροής σε εναλλάκτη θερμότητας δύο πλακών υγρού 
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Εικόνα 13 Ρύθμιση αντίθετης ροής σε εναλλάκτη θερμότητας δύο πλακών υγρού 

 

Εικόνα 14 Τυπική διάταξη πολλαπλής διέλευσης σε εναλλάκτη θερμότητας δύο πλακών υγρού 
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3.10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

  

Η θερμοκρασία των ρευστών ρέει στον εναλλάκτη θερμότητας πλάκας ποικίλλει κατά μήκος 

της διαδρομής ροής τους λόγω της διαβάθμισης θερμοκρασίας και του τύπου κατανομής ροής, η 

οποία συνήθως ποικίλλει κατά μήκος της πλάκας κατά τη μεταφορά θερμότητας. Στη διάταξη 

παράλληλης ροής, όπου δύο ρεύματα ρευστού ρέουν προς την ίδια κατεύθυνση παρατηρείται ότι 

η τελική θερμοκρασία του ρεύματος ψυχρού ρευστού είναι πάντα μικρότερη από τη θερμοκρασία 

εξόδου του ρεύματος θερμού υγρού. Ενώ στην περίπτωση της διάταξης αντίθετης ροής, η 

θερμοκρασία του ρεύματος ψυχρού ρευστού μπορεί να παρατηρηθεί ότι είναι υψηλότερη από τη 

θερμοκρασία εξόδου του ρεύματος θερμού ρευστού λόγω της ευνοϊκής θερμοκρασίας. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο θερμοδυναμικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη διάταξη 

παράλληλης ροής. 

Η εικόνες 14 και 15 παρακάτω δείχνουν τις θερμοκρασίες εισόδου / εξόδου του ρεύματος 

ρευστού που απεικονίζονται στην περιοχή μεταφοράς θερμότητας για μονοφασική ροή δύο ροών 

ρευστού χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ροής, που είναι η παράλληλη ροή, και η 

αντίθετη ροή ρύθμισης αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο γράφημα, η περιοχή μεταφοράς 

θερμότητας αντιπροσωπεύεται στον άξονα x και η θερμοκρασία ροών ρευστού είναι στον άξονα 

y. 
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Εικόνα 15 Κατανομή θερμοκρασίας σε παράλληλη διάταξη ροής 

 

Εικόνα 16 Κατανομή θερμοκρασίας σε διάταξη αντίθετης ροής





 Εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας με Ενίσχυση του Ρυθμού Μεταφοράς Θερμότητας μέσω πτύχωσης των πλακών Παπακωνσταντίνου Κ.   

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής Και Περιβάλλοντος 43 

 

4.0  ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΑΚΑΣ 

Μεταξύ των διαφορετικών τύπων εναλλακτών θερμότητας που χρησιμοποιούνται για 

ψύξη και θέρμανση των υγρών σε βιομηχανίες, ο εναλλάκτης θερμότητας Spiral Plate (SPHE) 

έχει ιδιαίτερη θέση. Όπως φαίνεται στο στην εικόνα 17, ένας SPHE αποτελείται από δύο φύλλα 

που κάμφθηκαν γύρω από μια κεντρική ράβδο και επομένως κατασκευάζονται δύο χωριστά 

ομόκεντρα κανάλια.  

 

 

Εικόνα 17 Εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας 
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Τα άκρα των καναλιών σφραγίζονται μέσω συγκόλλησης. Υπάρχουν δύο δυνατότητες 

στεγανοποίησης των πλευρών του εναλλάκτη θερμότητας: χρησιμοποιώντας μπουλόνια και 

παρεμβύσματα για στερέωση των φύλλων κάλυψης στον εναλλάκτη θερμότητας ή συγκόλληση 

των φύλλων επικάλυψης στον εναλλάκτη θερμότητας. Και τα δύο έχουν τα δικά τους 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην περίπτωση των μπουλονιών και των παρεμβυσμάτων 

μπορεί κανείς να ανοίξει τον εναλλάκτη θερμότητας πιο εύκολα και να κάνει τη συντήρηση με 

περισσότερη άνεση. Αλλά η στεγανοποίηση είναι πιο περίπλοκη και οι παράμετροι εργασίας 

περιορίζονται σε αυτές του παρεμβύσματος. Από τη μία πλευρά, η συγκόλληση θα επεκτείνει τις 

δυνατότητες παραμέτρων εργασίας. Από την άλλη πλευρά, καθιστά τη συντήρηση πιο δύσκολη.  

Κάθε μία από τις τάσεις ταυτόχρονης και αντίστροφης ροής είναι διαθέσιμη. Σχεδόν πάντα 

το θερμό υγρό εισέρχεται στον εναλλάκτη θερμότητας στο κέντρο και εξέρχεται στην περιφέρεια. 

Το κρύο ρευστό μπορεί να εισέλθει είτε από το κέντρο είτε από την περιφέρεια, και ως εκ τούτου, 

αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε ταυτόχρονες ή αντίθετες ροές, αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η 

ρύθμιση αντίθετου ρεύματος έχει καλύτερη απόδοση μεταφοράς θερμότητας. Η εικόνα 16 δείχνει 

τον πιο συνηθισμένο τύπο διάταξης για ροές. Η απόσταση μεταξύ των επιφανειών μεταφοράς 

θερμότητας μπορεί να επιλεγεί από 5 έως 25 mm για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας και της 

συμπεριφοράς μεταφοράς θερμότητας.  

Συνήθως, η χωρητικότητα θερμότητας και η επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας αυτού του 

τύπου εναλλάκτη θερμότητας είναι έως 900 Kw και 500 m2, αντίστοιχα για μία μονάδα. Για 

υψηλότερες ικανότητες που απαιτούνται ειδικά για βιομηχανίες κυτταρίνης και οπτάνθρακα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα ή σειριακά. Το SPHE μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση 

έως 15 bar και θερμοκρασία έως 450 βαθμούς Κελσίου. Ένα πέρασμα της ροής, το σπειροειδές 
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σχήμα της διαδρομής και η ύπαρξη αυλακώσεων μεταξύ των καναλιών θα οδηγήσει σε τυρβώδεις 

ροές ακόμη και σε ταχύτητες χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Αυτή και η σπειροειδής φύση 

της ροής προκαλούν μόνιμη πρόσκρουση των σωματιδίων ρευστού στις επιφάνειες μεταφοράς 

θερμότητας, και έτσι, αποτρέπουν την απώλεια.  

Η εικόνα 17 δείχνει έναν εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας με αντίστροφη ροή 

των δύο ρευστών μέσα στη διπλή σπείρα που σχηματίζεται με περιέλιξη δύο μεταλλικών φύλλων 

γύρω από έναν κυλινδρικό πυρήνα.  
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Εικόνα 18 Εναλλάκτης θερμότητας σπειροειδούς πλάκας αντίθετης ροής 

 

Τα χαλύβδινα μπουλόνια παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να χρησιμεύσουν 

ως αποστάτες για τη διατήρηση σταθερής απόστασης μεταξύ των πλακών καθώς και για την 

ενίσχυση των πλακών έναντι πίεσης υγρού. Κάθε σπειροειδές κανάλι σφραγίζεται με συγκόλληση 

στη μία άκρη, ενώ η άλλη πλευρά είναι προσβάσιμη για έλεγχο και καθαρισμό. Τα δύο σπειροειδή 

κανάλια είναι, επομένως, ανοιχτά σε αντίθετες πλευρές και είναι κλειστά με μια πλάκα καπακιού 

και μια επίπεδη φλάντζα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.  
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Τα συγκολλημένα άκρα των σπειροειδών καναλιών πρέπει να επεξεργαστούν με ακρίβεια 

για να παρέχουν ένα στεγανό κλείσιμο στο επίπεδο παρέμβυσμα. Η κατασκευή εναλλακτικών 

σπειροειδών πλακών απαιτεί περισσότερη εργασία και, ως εκ τούτου, είναι ακριβότερη σε 

σύγκριση με τους εναλλάκτες πλάκας που κατασκευάζονται από πιεσμένες πλάκες.  

Δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένα κανάλι συνεχούς ροής για κάθε υγρό, οι πιθανές 

εναποθέσεις ρύπανσης απομακρύνονται πιο εύκολα και θετικά. Το «θερμό άκρο» της διάταξης 

αντίστροφης ροής μπορεί να τοποθετηθεί στον πυρήνα του σπειροειδούς εναλλάκτη, 

προστατεύοντάς τον λίγο πολύ πλήρως από το περιβάλλον. Αυτοί οι εναλλάκτες, επομένως, 

χρησιμοποιούνται συχνά για ανάκτηση ενέργειας, δηλαδή προθέρμανση υγρών διεργασίας από 

ροές θερμών προϊόντων που πρέπει να ψυχθούν. Οι εναλλάκτες σπειροειδούς πλάκας είναι 

ιδιαίτερα πλεονεκτικοί στο χειρισμό στερεών εναιωρημάτων. Σε έναν ελαφρώς τροποποιημένο 

σχεδιασμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπυκνωτές συμπαγούς αναρροής ακριβώς πάνω 

από μια στήλη απόσταξης. Οι μεγαλύτερες προσφερόμενες μονάδες έχουν εμβαδόν έως 400 m 2. 

4.1 ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Ο υπολογισμός του προφίλ θερμοκρασίας σε έναν εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς 

πλάκας εμπλέκεται περισσότερο από έναν ιδανικό εναλλάκτη αντίστροφης ροής. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι κάθε ψυχρό ρεύμα διαχωρίζεται από ένα παρακείμενο ψυχρό ρεύμα με μία στροφή 

της σπείρας και και τα δύο δέχονται θερμότητα από το θερμό υγρό που ρέει μεταξύ τους. 

Αναλυτικές λύσεις του προβλήματος έχουν δοθεί το 1983 από τους Cieslinski και Bes όσον αφορά 
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τις επεκτάσεις σειράς των πολυωνύμων Ερμιτών και το 1988 από τον Bes όσον αφορά τις 

επεκτάσεις σειράς εκθετικών λειτουργιών.  

Αυτές οι αναλυτικές λύσεις, ωστόσο, είναι σχεδόν ακατάλληλες για πρακτική εφαρμογή, 

καθώς η αξιολόγηση της σειράς απαιτεί κουραστικούς υπολογισμούς. Οι συγγραφείς, επομένως, 

παρείχαν διαγράμματα της Δe, τη μείωση της απόδοσης σε σχέση με την ιδανική αντίστροφη ροή 

σε συνάρτηση με το NTU, τον λόγο ρυθμού χωρητικότητας C και τον αριθμό στροφών, καθώς 

και διαγράμματα ε1 και ε2 έναντι Θ και N1 ως παράμετρος για μερικούς αριθμούς μισών στροφών. 

Έχουν γίνει αριθμητικοί υπολογισμοί για έως 16 στροφές και NTU έως και 10 από τους 

Chowdhury et al., για τους τρεις τύπους διπλών σπειρών που φαίνονται σχηματικά στην εικόνα 

19, οι οποίοι διαφέρουν μόνο στις σχετικές θέσεις εισόδου και εξόδου στα εσωτερικά και 

εξωτερικά άκρα των σπειρών, αντίστοιχα.  
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Εικόνα 19 Τρείς περιπτώσεις αντίθετης ροής 

 

Ως παράδειγμα αυτών των αποτελεσμάτων, οι εικ. 20, 21 δείχνουν το προφίλ 

θερμοκρασίας έναντι του μήκους ροής για τους τύπους I και II της εικόνας 19 για υψηλό NTU (N 

= 10) και έναν μικρό αριθμό στροφών («= 4), με αντίστροφη ροή σε ίσες χωρητικότητες (C = - 1).  
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Εικόνα 20 Μεταβολή θερμοκρασίας στον εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας (τύπος Ι) 

 

Εικόνα 21 Μεταβολή θερμοκρασίας στον εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας (τύπος ΙΙ) 

Σε τόσο μικρό αριθμό στροφών, είναι εμφανή τα τελικά αποτελέσματα (ροή θερμότητας 

μόνο στη μία πλευρά του καναλιού στις εσωτερικές και εξόχως μισές στροφές), καθώς και η 
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γενική απόκλιση από το γραμμικό προφίλ ενός ιδανικού εναλλάκτη αντίθετης ροής. Η μείωση της 

απόδοσης, Δe, μπορεί να διαβαστεί απευθείας από αυτά τα γραφήματα.  

Από τους διάφορους πιθανούς τρόπους παρουσίασης της αφθονίας των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων (το Δe εξαρτάται από τα N, C, n και τη θέση των εισόδων. Τύπος I, II, III,...), 

Ελήφθη μια συμπαγής φόρμα με την γραφική παράσταση του Συντελεστής διόρθωσης LMTD F 

για σταθερά C σε σχέση με την αναλογία N / n, δηλαδή το NTU ανά στροφή. Οι εικόνες 22,23 

δείχνουν αυτήν την γραφική παράσταση των αριθμητικών αποτελεσμάτων για C = - 1.  

 

Εικόνα 22 Δείκτης διόρθωσης F για εναλλάκτες τύπου Ι,ΙΙ 
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Εικόνα 23 Δείκτης διόρθωσης F για εναλλάκτες τύπου ΙΙΙ 

Μόνο για πολύ μικρούς αριθμούς στροφών, μπορεί κανείς να βρει επιπρόσθετες επιρροές 

τύπου και αριθμού στροφών. Στις περιοχές πρακτικού ενδιαφέροντος, είναι προφανώς δυνατό να 

μειωθεί ο αριθμός των παραμέτρων από τέσσερα {N, C, n, type) σε δύο {N / n, Q. Η τυπική 

ομοιότητα μεταξύ του F έναντι (N / n) καμπύλη και η γνωστή παραλλαγή της απόδοσης πτερυγίων 

έναντι του ύψους πτερυγίων για πτερύγια επιπέδου ενέπνευσαν την επιλογή της συνάρτησης tanh 

(x) / x, περιγράφοντας αυτήν την απόδοση, ως μια εμπειρική καμπύλη προσαρμογής για τα 

αριθμητικά δεδομένα : 

       (1) 

 

Διαπιστώθηκε ότι αυτή η απλή αναλυτική συνάρτηση θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει τα 

αριθμητικά αποτελέσματα εντυπωσιακά χωρίς καμία επιπλέον παράμετρο. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα των Cieslinski και Bes  καθώς και Bes συμφωνούν επίσης με αυτό, εκτός από 

μικρές διαφορές σε χαμηλό αριθμό στροφών. Η επιτυχημένη προσέγγιση των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων με μια απλή συνάρτηση ενθαρρύνει κάποιον να ελπίζει ότι μπορεί να υπάρχει ένα 
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απλούστερο φυσικό μοντέλο για τη θερμική συμπεριφορά του εναλλάκτη θερμότητας 

σπειροειδούς πλάκας, το οποίο θα οδηγούσε αναλυτικά στη λειτουργική μορφή της εξίσωσης 1 

που είχε εισαχθεί για πρώτη φορά καθαρά ως μια εμπειρική εφαρμογή καμπύλης. Δοκιμάζοντας 

διάφορες διαμορφώσεις σε παράλληλη διάταξη (καταρράκτης), διαπιστώνεται ότι ένας 

αντισταθμιστικός καταρράκτης n εναλλακτών παράλληλης ροής (Εικ. 24) είναι ακριβώς αυτό που 

ψάχνουμε!  

 

Εικόνα 24 Αντιπαράλληλη ροή σε παράλληλα συνδεδεμένους εναλλάκτες 

Γενικά για έναν καταρράκτη αντίστροφης ροής n ίσων στοιχείων σε C = - 1 (R = 1), ισχύει 

η ακόλουθη σχέση: 

         (2) 

Εισάγοντας την αποτελεσματικότητα ενός στοιχείου παράλληλης ροής αλλά με C = | C | = 

1 για παράλληλη ροή, λαμβάνουμε 

         (3) 

 

Με FΘLM = και ε/Ν και ΘLM = (1-e) (για C = -1), κάποιος τελικά διαπιστώνει ότι ο 

συντελεστής διόρθωσης LMTD για έναν καταρράκτη αντίστροφης ροής n ίσων στοιχείων 

ταυτόχρονης ροής (παράλληλης ροής) είναι 
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        (4) 

ή 

       (5) 

Με την πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να υπάρχει ομοιότητα μεταξύ του μοντέλου 

καταρράκτη από την εικόνα 24 και του εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας. Η 

ισοδυναμία μπορεί να φανεί εάν η διπλή σπείρα τεμαχιστεί σε δύο μισά (βλ. εικ. 28 α). Τα μισά 

κομμένα μπορεί να αντιπροσωπεύονται από δύο πακέτα πλακών που διασυνδέονται όπως φαίνεται 

στην εικ. 28β, Όπου τα μισά κανάλια συμβολίζονται με ίσια ορθογώνια σχήματα. Τα μισά κανάλια 

αριθμούνται στην κατεύθυνση ροής στην καυτή πλευρά ως 0 έως 5 και έναντι της κατεύθυνσης 

ροής στην κρύα πλευρά ως 0 'έως 5'. Από οποιοδήποτε δεδομένο εσωτερικό κανάλι στη θερμή 

πλευρά (1, 2, 3 ή 4), η θερμότητα μεταφέρεται σε δύο γειτονικές ψυχρές ροές με διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Αν αντικαταστήσουμε τις θερμικές ροές από το ρεύμα 1 στα δύο ψυχρά ρεύματα 

O 'και 2' με μία μόνο ροή θερμότητας στο ρεύμα 1 'του οποίου η θερμοκρασία είναι στα μισά του 

δρόμου μεταξύ εκείνων των ρευμάτων 0' και 2 ', λαμβάνουμε την απλοποιημένη διαμόρφωση γ 

στην εικ 28 γ που είναι ο καταρράκτης αντίστροφης ροής στοιχείων παράλληλης ροής. 
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Εικόνα 25 Ένα απλούστερο μοντέλο για τον εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας 

4.2 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιείται συχνά 

συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας που συνδέει τον ρυθμό μεταφοράς θερμότητας με 

τη διαφορά θερμοκρασίας του συστήματος. Στην πραγματικότητα, όλες οι αντιστάσεις στη 

μεταφορά θερμότητας συμπεριλαμβανομένης αυτής της μεμβράνης ψυχρού υγρού, του πάχους 

τοιχώματος, της μεμβράνης θερμού υγρού και των αντιστάσεων ρύπανσης και στις δύο πλευρές 

συμπιέζονται σε έναν συντελεστή. Τέλος, η σχέση μεταφοράς θερμότητας είναι η σχέση (6). 
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        (6) 

όπου: Α είναι η επιφάνεια επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας, το F είναι ο συντελεστής 

διόρθωσης, το ΔΤLMTD είναι η μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας και το U είναι ο 

συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας. Το U ορίζεται ως  

        (7) 

 

όπου: hh και hc είναι οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας του θερμού και ψυχρού 

ρεύματος, το kw είναι η αγωγιμότητα του τοίχου (επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας), τα rι και rο 

είναι οι αντιστάσεις ρύπανσης και των δύο πλευρών και tw είναι το πάχος του τοιχώματος. Μερικές 

πειραματικές σχέσεις είναι διαθέσιμες για τον υπολογισμό των hh και hc για τον εναλλάκτη 

θερμότητας [1]: Για ακτινική στρωτή ροή: 

     (8) 

 

και για ακτινική τυρβώδη ροή: 

    (9) 

όπου: De είναι η ισοδύναμη διάμετρος (ft), Dh είναι η διάμετρος της σπείρας (ft), L είναι 

το μήκος κάθε επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας (ft), z είναι το ιξώδες (cp), c αναφέρεται σε 
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συγκεκριμένη χωρητικότητα θερμότητας (BTU/lb*F), G είναι ρυθμός ροής μάζας (lb/hr*ft2), h 

είναι συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (BTU/lb*hr*ft2), Re είναι η αντικατάσταση του 

αριθμού Reynolds Number, και Pr ο αριθμός Prandtl. Ο αριθμός Re υπολογίζεται από:  

         (10) 

Εάν το H είναι το ύψος του εναλλάκτη θερμότητας, το s είναι η απόσταση μεταξύ των 

επιφανειών σε κάθε κανάλι και το m  είναι ο ρυθμός ροής μάζας, έχουμε: 

          (11) 

         (12) 

 

Καθώς H>>s  τότε η ισοδύναμη διάμετρος είναι διπλάσια της απόστασης μεταξύ των 

καναλιών. 
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5.0  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση των διαστάσεων των πτυχώσεων ή 

αυλακώσεων στις πλάκες ενός εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδών πλακών στην απόδοση του και 

πιο συγκεκριμένα στον ρυθμός μετάδοσης θερμότητας όπως αναφέρεται από την τιμή του ολικού 

συντελεστή μετάδοσης θερμότητας.  

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε απλοποιημένο μοντέλο μιας σπείρας του εναλλάκτη 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την διενέργεια προσομοιώσεων με την χρήση του ANSYS Fluent 

ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πτυχώσεων. Για την 

περαιτέρω απλοποίηση του μοντέλου το μοντέλο της μιας σπείρας απλοποιήθηκε περαιτέρω, όπως 

αναφέρεται και στο κεφάλαιο 4, με την θεώρηση των δύο ρευμάτων σαν ευθύς αγωγούς. Το 

σχετικό μοντέλο παρουσιάζεται στην εικ. 26. 

Λεπτομέρειες των πτυχώσεων με παρουσίαση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

παρουσιάζονται στην εικ. 27. Η βασική παράμετρος είναι το δ που αντιστοιχεί στο συνολικό πάχος 

των δύο ροών του ρευστού. Βάση αυτού καθορίζονται το ύψος των αυλακώσεων (Η), το πλάτος 

των αυλακώσεων (W) και η απόσταση των αυλακώσεων (Α). Οι πρώτες και τελευταίες 

αυλακώσεις έχουν απόσταση Α/2 από τις εισόδους/ εξόδους ρευστών αντίστοιχα.  
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Εικόνα 26 Αναπαράσταση απλοποιημένου μοντέλου εναλλάκτη σπειροειδούς πλάκας 
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Εικόνα 27 Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά των πτυχώσεων των πλακών του εναλλάκτη. 

Το δισδιάστατο πλέγμα που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται στην εικ. 28,29 και οι σχετικές 

του παράμετροι στην εικ. 30.  

 

Εικόνα 28 Το πλέγμα που δημιουργήθηκε  
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Εικόνα 29 Λεπτομέρεια πλέγματος 

 

Εικόνα 30 Στοιχεία πλέγματος 

 

Για την επίλυση του προβλήματος ενεργοποιήθηκε η παρακολούθηση της εξίσωσης 

ενέργειας, και το μοντέλο τυρβώδους ροής που αξιοποιήθηκε ήταν το k-e realizable.  

Τα χαρακτηριστικά των ροών και των υλικών των επιφανειών που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2 Τυπικές τιμές μεγεθών για την προσομοίωση 

Ροή Ρευστού Ταχύτητα εισόδου Θερμοκρασία 

εισόδου 

Υλικό 

Θερμό 0.5 m/s 300K Νερό (υγρό) 

Ψυχρό 0.5 m/s 380K Νερό (υγρό) 

Υλικό 

Ανοξείδωτος χάλυβας 

 

Αντίστοιχα οι τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών που εξετάστηκαν παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 

Μέγεθος Εύρος τιμών 

δ 0.025m – 0.15m 

Η (0.1-0.2)*δ 

W (1-3)*Η 

Α (5-10)*Η 
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6.0  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 ΕΝΔΙΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Εικόνα 31 Διάγραμμα θερμοκρασία των δύο ροών για την περίπτωση δ=15cm 
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Εικόνα 32 Τυρβώδης κινητική ενέργεια για την περίπτωση δ=15cm 
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6.2 ΜΕΤΑΒΟΛΛΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΣΕΩΝ 
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Εικόνα 33 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,1*δ, W=H, A=5-

10*H 
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Εικόνα 34 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,1*δ, W=2*H, A=5-

10*H 
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Εικόνα 35 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,1*δ, W=3*H, A=5-

10*H 
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Εικόνα 36 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,2*δ, W=H, A=5-

10*H 
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Εικόνα 37 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,2*δ, W=2*H, A=5-
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Εικόνα 38 Τιμή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας συναρτήσεις του δ για Η=0,2*δ, W=3*H, A=5-

10*H 
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7.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

1. Αφενός το μοντέλο που δημιουργήθηκε έδωσε αποτελέσματα που συνάδουν με τα 

αναφερόμενα στην βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση του μεγέθους των 

πτυχώσεων των πλακών του εναλλάκτη 

2. Εν γένει η του ύψους των πτυχώσεων και του πλάτους αυτών έχει θετική επίδραση 

στην τιμή του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας του εναλλάκτη. Αυτό οφείλεται 

στην ενίσχυση της τυρβώδους ροής που όπως προκύπτει και από την θεωρία που 

παρουσιάστηκε έχει θετική επίδραση στην μεταφορά θερμότητας. 

3. Η αύξηση της απόστασης των πτυχώσεων οδηγεί σε αποδυνάμωση της τυρβώδους 

ροής, μειώνοντας συνολικά το θετικό αποτέλεσμα από την αύξηση του πλάτους 

και ύψους των πτυχώσεων. Και αυτό αποτελεί ένα συμπέρασμα που ήταν 

αναμενόμενο βάση της θεωρίας. 

4. Εν γένει, στον σχεδιασμό των πτυχώσεων, είναι εμφανές ότι αυτές θα πρέπει να 

έχουν σχετικά μεγάλο ύψος και πλάτος αλλά να βρίσκονται σε σχετικά κοντινές 

μεταξύ τους αποστάσεις, ώστε να ενισχύουν την τυρβώδη ροή και να οδηγούν σε 

βελτίωση της απόδοσης του εναλλάκτη μέσω της αύξησης του ολικού συντελεστή 

μεταφοράς θερμότητας.  
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