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Evaporatív léghûtõkrõl II.
Manapság egyre gyakrabban hallani az evaporatív léghûtõk
alkalmazásáról. Sokan kétkedve és idegenkedve fogadják a
prospektusok hízelgõ adatait, amelyek gyakran felületesek.
Ugyanakkor a különbözõ problémák megoldása során ennek az
eljárásnak a hatékonysága és alkalmazhatósága nem
nélkülözhetõ. Ilyen ellentmondásos esetben érdemes az eljárás
mûszaki tartalmába mélyebben betekinteni, és tisztába tenni
azokat a kérdéseket, melyeket a napi gyakorlat során
felületesen vagy egyáltalán nem kezelünk. Az elõzõ részben a
termodinamikai összefüggések felvázolásába fogtunk bele
annak érdekében, hogy pontos képet kaphassunk az
alkalmazhatóság lehetõségeirõl és pozitívumairól.

A

z entalpia vizsgálata segít a továbbiakban az evaporatív léghűtők működésének és igen
nagy energetikai előnyeinek megértéséhez.
Úgy kezeljük, hogy a levegőn nem
végzünk munkát, azaz Dp*V=0.
Valójában a ventilátor szívó oldalán,
mivel gyorsul a levegő, a nyomása esik,
tehát adiabatikus expanzió lép fel – és
ennek lesz is jelenősége a későbbiek
során – de a nyomó oldalon ez kompenzálódik, így most nem számolunk
munkavégzéssel. Ez inkább a ventilátorok leírása esetén vizsgálandó.
Térjünk vissza a korábban leírt
spontán elpárolgás során, a víz felszíne feletti telített réteg vizsgálatára!
A felszíni kipárolgás miatt megváltozik a levegő összetétele, mégpedig
olyan módon, hogy megnő a benne
lévő vízgőz mennyisége, de e folyamat során sem munkát nem végeztünk rajta, sem hőt nem adtunk hozzá, vagy vettünk el belőle. Tehát entalpiája – az entalpia definíciója miatt változatlan maradt. Vízpára viszont
került bele. Ennek entalpiája módosítja az eredeti száraz levegő állapotát.
Megváltozott tehát az adott levegőegység összetétele, tömege, fajhője.
Változott, hiszen a vízgőz parciális
növekedésének arányában a levegővízgőz keverék fajhője módosul.
Ha tehát az entalpia a hő közlés, hő
elvétel, vagy a közegen végzett munka hatására változik, ám esetünkben
az entalpia változatlan marad, de a
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fajhő és a sűrűség változik, valamint
a vízgőz entalpiája rendszerbe kerül,
akkor szükségszerűen változnia kell
a hőmérsékletnek is.
Mindezt más úton is igazolhatjuk.
A vízgőzt tartalmazó levegőt ideális gáznak tekinthetjük. Entalpiája tehát az alkotó elemek entalpiáinak
összege lesz. Azaz:
h1+X= hlev+hgőz
ha a levegő tömegéhez viszonyítunk, akkor
h1+X= cplev*t+x(cpgőz*t+r0)
ahol:
cplev a levegő fajhője állandó nyomáson (1,005 kJ/kgK)
cpgőz a vízgőz fajhője állandó nyomáson (1,87 kJ/kgK)
r0 a víz párolgási hője 0 °C-on ( 2500
kJ/kg)
Folytassuk a szemléletesség kedvéért konkrét számokkal!
Nézzük, mekkora az entalpiája a
t=30 °C-os levegőnek feltéve, hogy a
levegő teljesen száraz, x=0g.
Ekkor h= 30 kJ/kg
Ha ebbe a levegőbe, – melynek tömege legyen egy kg – mondjuk x=6g
vízpárát bejuttatunk, a levegő állapota a következőképpen módosul.
Felhasználva a
h1+X= cplev*t+x(cpgőz*t+r0)
összefüggést láthatjuk, hogy az első tag változatlan marad – azaz annak

értéke 30 kJ/kg – a második tag pedig 15,3 kJ/kg lesz (mivel
0,006*(1,87*30+2500)= 15,3 kJ/kg ).
A példánk szerint természetes
úton párolgott a víz. Azaz sem munkát nem végeztünk rajta, sem hőenergia változás nem történt. Tehát az entalpia továbbra is
h1+X =30kJ/kg
Változás azonban van. Mégpedig
az, hogy képletünk második tagja értéket kapott.
hgőz =15,3kJ/kg
Mivel
hlev = h1+X -hgőz
És a száraz levegő entalpiája
hlev= cplev*tlev
Kifejezhető és kiszámolható a levegő hőmérséklete.
tlev= hlev /cplev
tlev= 14,70C
Ez az eredmény kellő pontosságú,
de a teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy a létrejött gáz nem azonos
a száraz levegővel. Kis korrekcióra
szorulna ez a hőmérséklet adat, mivel a közeg sűrűsége is változott. Így
korrigálni kellett volna h1+x értékét.
Fogadjuk el, hogy ennek mértéke
olyan kicsi, hogy nem érdemes számolnunk vele!
A továbbiakban a gyakorlati alkalmazás számára, a számítások megkönnyítésére, a Moliere-féle h-x diagram használata célszerű, mivel ezért
alkották és kellő pontossággal ad információt (4. ábra).

4. ábra
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5. ábra

akkor az előbb említett h-x diagram
azonos entalpia vonala mentén fog
változni a levegő hőmérséklete. Pontosabban elhanyagolható kis eltéréssel, ahogy ezt szemléltettük.
A párolgás tehát a környezeti levegő és a vízfelület találkozásánál létrejön. Intenzitását fokozza a folyamatos légáram, amely a párával telített
réteg helyére friss levegőt hoz.
Az eddig leírtak nyilvánvalóan
nemcsak a levegőre és vízre, hanem
minden légnemű és folyékony anyagokra igazak, más-más paraméterek
mellett.
A mi esetünkben új utat nyit a hűtési eljárások terén az, hogy amennyiben víz párolog el és hűti a levegőt,
és az bejut a megcélzott helyre, azzal
nem került környezetidegen anyag a
kezelt térbe.
Tehát ezt nem szükséges kinyerni,
és bizonyos határok betartásával nem
szükséges csökkenteni a mértékét.
Ez az alapvető elv, ami alapján öszszeállítják a mai evaporatív léghűtőket.

Az evaporatív léghûtõk felépítése és mûködése (5. ábra).

6. ábra

Jelölve az értékeket láthatjuk, hogy
ez esetben a nedves levegő hőmérséklete kb. 15 °C lesz, relatív nedvesség tartalma pedig 60% -os. Látható,
hogy a kék vonal nem az azonos entalpia mentén fut. Annak iránya a diagram peremén lévő skálán állítható
be. Esetünkben kevesebb, mint 1°-kal
tér el az azonos entalpia vonalától.
Így igazolható, hogy a bőrünkről
párolgó izzadság vagy a felületekről
jól illanó anyagok hűtik a felületet a
folyamat során.
Amennyiben eközben hőt közlünk vagy munkát végzünk a közegen, természetesen az entalpia változások összevetése után kapjuk meg
a végállapot mutatóit.
Ha spontán párolog – elérjük,
hogy spontán párologjon – a közeg,

Célszerű, hogy a víz minél intenzívebben párologjon anélkül, hogy
hőt közölnénk vele, vagy munkát végeznénk rajta. A nagy felület biztosítja a nagy kipárolgást. Tehát olyan párologtató panelt kell létrehozni,
melynek nagy a felülete és jó a vízmegtartó képessége!
Általában természetes anyagból,
fagyapotból, préselt celluloid alapú
anyagokból készülnek ezek a panelek.

A párologtató szûrõ panel a
berendezés igen fontos része
(6. ábra).
Annyi levegőt szükséges átszívni a
párologtató szűrőn, amely képes a kialakított nagy vízfelületről folyamatosan leragadni és magába fogadni a
víz felszínén képződő páraréteget.
Ezt a jelenséget fokozza az is, hogy a
levegő a szűrő rostjai között felgyorsul, így statikus nyomása leesik. Ha a
statikus nyomás esik, a korábban már
említett ok miatt a kipárolgás intenzívebbé válik. A jelentőségét érde-

mes egy konkrét példával demonstrálni.
Az egyszerűség kedvéért ideális állapotot és esetet érdemes vizsgálni,
mivel ez is hűen demonstrálja a felgyorsuló levegő párolgásra gyakorolt hatását.
Korábban már említettük, hogy a
parciális nyomások egyensúlya, illetve annak hiánya a párolgás mozgatója. Ha a vízgőz parciális nyomása nem
éri el az adott hőmérsékletre és nyomásra vetített egyensúlyi értéket, párolgás lesz. Minél nagyobb a két nyomás különbsége, annál intenzívebb
lesz a párolgás. Azt is említettük,
hogy a (lég)nyomás csökkentésével
– az adott hőmérsékleten – az egyensúlyra jellemző gáz-folyadék arány
megváltozik, és a gázhalmazállapot
parciális aránya megnő. Tehát az állapot távolabb kerül az egyensúlyitól,
így nagyobb energia mozgatja a
rendszert az egyensúly irányába, intenzívebb lesz a párolgás.
Ennek szemléltetésére nézzük
meg a víz párolgásának hőmérsékletváltozását a nyomás változásának
függvényében!
Válasszunk ki erre egy mindenki
által jól ismert állapotot, a víz forráspontját!
Mindannyian tudjuk, hogy a víz t=
100 °C-on forr. Vizsgáljuk meg, miként változik ez az érték a párologtató szűrőn fellépő légsebesség hatására létrejövő nyomásesés következtében.
A levegő nyomását tekintsük p=
101.325 Pa –nak
Amennyiben ez a közeg áramlik,
dinamikus nyomáskomponens is
megjelenik. Ez a sebesség függvényében változik. Veszteségekkel
nem számolva, általánosan kijelenthető, hogy a nyomás értéke a statikus
és a dinamikus nyomás összege lesz.
Azaz p= pst+pdin
Ebből pst = p -pdin
Ha veszteségeket nem számolunk
pdin= (r*v2)/2
ahol r a levegő sűrűsége (1,2
kg/m3)
v a levegő sebessége (180 m/s)
(Folytatjuk)
Kostyák Ferenc
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