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ГРАДЕЖНА ФИЗИКА
Размена на топлина
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Вовед

Размена на топлина, се редица појави кои се присутни и
не пратат цело време во текот на нашето постоење.
Фактички, размената на топлина е феномен кој е
сеприсутен во нашето окружување и кога се работи за
процесите кои човекот ги иницира и контролира, меѓутоа
и кај процесите кои се манифестираат како природни
појави.

Размена на топлина
Размена на топлина, се дeфинира како самопроизволен
неповратлив процес на пренос на топлина во простор со
нееднородно температурно поле.
Во општ случај, размена на топлина може да се реализира,
не само заради нееднородност на температурното поле, туку
и при нееднаквост на полињата на други физички големини
( на пример разлика на концентрации, и.т.н.).
Пренос на топлина, како процес на размена на внат-решни
енергии помеѓу взаемно сврзани физички области во облик
на топлина.

Размена на топлина
Пренос на топлина, како процес на размена на
внатрешни енергии помеѓу взаемно сврзани физички
области во облик на топлина.
Преносот на топлина, се реализира по три мехенизми,
со кондукција (спроведување), конвекција и зрачење.

Најчесто, преносот е по основа на сите три механизми,
со различен степен на застапеност кај поодделните
случаи.

КОНДУКЦИЈА
КОНДУКЦИЈА (спроведување),
се дефинира како пренос на
топлина по пат на топлинско
движење на микро честичките во
средината, предизвикано од нееднородноста на температурното
поле.

Закон на
Фурие
(Fourier )

dT
Q   A
dx
каде k е коефициент на спроведување на топлина на материјалот
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Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
Температурно поле, се дефинира како зависност на температурата во
определена точка на телото од нејзините координати и времето. Се
изразува, како :
t = f ( x, y, z, τ )
Заради упростувања, се практикува воведување на поедноставување
• За стационарна состојба :
𝜕𝑡
𝜕𝜏

•

За дводимензионален пристап :
𝜕𝑡
𝜕𝑧

•

= 0 ⇒ t = f ( x, y, z )

=0 ⇒

t = f ( x, y )

За еднодимензионален ( линиски ) пристап:
𝜕𝑡
𝜕𝑡
=0;
=0 ⇒ t=f(x)
𝜕𝑧

𝜕𝑦

Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
 Изотермни

површини во температурно поле, како
геометриско место на точки со еднакви температури.
Температурите во телото, се менуваат во правци кои ги сечат
изотермните површини.

 Температурен градиент, како вектор во правец нормален на

изотермна површина со насока кон зголемувањето на
температурата, со вредност еднаква на диференцијалното
зголемување на температурата во наведениот правец ( извод од
температурата по наведениот правец ). Се изразува спрема

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 =

𝜕𝑡
𝑛𝑜
𝜕𝑛

Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
Проекциите на температурниот градиент како вектор,
врз координатните оски во декартов координатен
систем, се :
𝜕𝑡
𝜕𝑡
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑥 =
∙ cos 𝑛, 𝑥 =
𝜕𝑛
𝜕𝑥
𝜕𝑡
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑦 =
∙ cos 𝑛, 𝑦
𝜕𝑛
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑧 =

𝜕𝑡
=
𝜕𝑦

𝜕𝑡
𝜕𝑡
∙ cos( 𝑛, 𝑧) =
𝜕𝑛
𝜕𝑧

Размена на топлина со спроведување (кондукција)

Во основа, температурниот градиент се јавува како погонска
сила за процесот на размена на топлина со спроведување.
Согласно хипотезата на Фурие, елементарно количеството на
топлина кое за диференцијално време поминува низ
диференцијален
елемент
од
изотермна
површина,
пропорционално е на температурниот градиент, спрема :

𝜕𝑡
𝑑𝑄𝜏 = −𝑘 ∙
∙ 𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛

Густина на топлински поток

 Густина на топлински поток, како специфично количество на

топлина кое за единица време поминува низ единица изотермна
површина, спрема :

𝑑𝑄𝜏
𝜕𝑡
𝑞=
= − 𝑛𝑜 ∙ 𝑘 ∙
𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛
 Скаларна вредност на густината на топлинскиот поток се

изразува, спрема :

𝜕𝑡
𝑞 = −𝑘 ∙
𝜕𝑛

Топлински проток ( топлински флукс )

 Топлински

проток
(топлински
флукс), како количество на топлина,
кое во единица време поминува низ
изотермна површина. Се изразува,
спрема :
𝑄=

𝑞 ∙ 𝑑𝐴 = −
𝐴

𝐴

𝜕𝑡
𝑘
𝑑𝐴
𝜕𝑛

Q   Q dt

 Вкупно количество на топлина, кое

за конечно време τпoминува низ
вкупната изотермна површина А, се
изразува, спрема :
𝜏

𝑄𝑇 = −

𝑘
0 𝐴

𝜕𝑡
𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛

Топлински проток ( топлински флукс )

За површини поставени под агол во однос на нормалата од
изотермните површини, вредностите на наведените големини ќе
бидат адекватни на големините од проекциите врз односните
површини.
Како проекции врз координатните рамнини од декартовиот
координатен систем, вредностите на густините на топлинските
потоци во поодделните правци се изразуваат, спрема :
𝑞𝑥 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑥

𝑞𝑦 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑦

𝑞𝑧 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑧

Спроведување на топлина кај различни
материјали
Ранг на вредности на коефициенти на спроведување
на топлина за различни групи на материјали

 Вредностите

на коефициентите
на спроведување на топлина за
гасови ( пр. воздух ) се разликуваат со фактор до 104 од оние на
чистите метали ( бакар ).

 Чисти кристали и метали имаат

најголеми, а гасови и изолациони
материјали најмали вредности на
коефициентите на спроведување
на топлина

Материјали

[W/mK]

Гасови
Течности

0.005  0.5
0.07  0.7

Градежни материјали

0.023  3.0

Термо изолатори
Mетали
• Lg
• Челик
• Нерѓосувачки
челик
• Al
• Cu

 0.25

63
45.4
17.5
204
384

Ранг на вредности на коефициенти на спроведување
на топлина за различни групи на материјали

Коефициенти на спроведување на топлина

Вредностите на коефициентите на спроведување на топлина
зависат од видот на материјалите, температурата и
притисокот. Се добиваат со експериментални мерења.
За голем број на материјали, важи зависноста :

k = kο [ 1 + b ( t – to )]
Ознаки :

• k, ko-коеф. на спроведување на топлина при температури
t и to, W/(m K)
• b – експеримнтална константа

Коефициенти на спроведување на топлина

 Коефициентите на спрове-

дување на топлина кај
различните материјали се
менуваат во зависност од
температурата.
 Зависноста на коефициен-

тите на спроведување на
топлина од температурата,
предизвикува значително
усложнување на анализите.
 Вообичаено, се претпоста-

вува, дека материјалот е
изотропен.

Коефициенти на продирање на температура

 Продирање на температура (топлинска дифузија) претставува

брзина на продирање на топлината во материјалот.
 Се појавува како параметар кај нестационарно споведување на

топлина.
 Материјал кој има висок коефициент на спроведување на топ-

лина, ќе има голема вредност на коефициентот на продирање на
температура.
 Колку е поголем коефициентот на спроведување на темпера-

тура, толку е побрзо продирањето на топлината во медиумот.

Кондукција - Топлински флукс




Топлински флукс при спроведување на топлина (густина на топлински
поток) [W/m2] / Топлински отпори [m2K/W]
Зададени темперарури t1 и t2 (гранични услови од прв ред).

• Рамна еднослојна преграда

t1

q
R
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k



k

t1  t2 

t2



• Рамна преграда повеќеслојна
преграда (n - бр. на слоеви)

q

t1  t 2
n

t1

i

k
i 1

i
R   Ri  
i
i 1 ki
n

t2

i

i

Кондукција - Топлински флукс
 Цилиндрична цевка со

Цилиндрична цевка со
повеќеслојна обвивка
( n – број на слоеви )


еднослојна обвивка

q

2   k

t 2  t1 
d
ln 2
d1

1

d
R
ln 2
2    k d1
19

k

t2
t1

d1/d2

q

2
 1  d2  
 ln  

i 1 
 ki  d1 i 
n

t1  t3 

 1
 d2  
R  
ln  
i 1 
 2    ki  d1 i 
n

КОНВЕКЦИЈА
 Конвекција,

се дефинира како
пренос на топлина во средина со
нееднороден распоред на температурите, кој се реализира од
макроскопските елементи
на
средината при нивно движење.

 Конвекцијата

се
однесува за
взаемно дејство
на
флуид
(гас/течност) со тврда преграда.
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Конвекција

 Конвекцијата најчесто се разгледува како :

− Природна конвекција (гравитационо струење)
− Принудна конвекција,
− Промена на фаза (течност/пареа, тврда
фаза/течност, и.т.н.)
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Конвекција
 Густина на топлински поток, формула на Њутн ( Newton ) :

q  h  t p  t f



каде :
• h - коеф. на пренос на топлина, W/( m2 K )
• tP – темп. на површината од тврдото тело, oC
• tf - температура на флуидот, oC


Одредување на h

Се користат емпириски зависности во облик на бездимензионални
критериуми добиени со експерименти, за секој вид размена на
топлина пооделно.

22

3/22/2014

Конвекција - Бездимензионални критериуми

• Reynolds

Re 

•

Prandtl

Pr 

Pecle

Pe 

•
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Grashoff
Nusselt

Gr 

W L




a



Pe
Re

W L
a

Ознаки

L - Должина, m

W - Брзина, m/s

b - Коеф. на волуменско ширење , 1/oC

а - Коеф. на продирање на
температура, W/(mK)

ν - Кинематска вискозност, m/s2

g    L3  t

2

Nu  f Re, Pr, Gr 

Nu  C  Re m  Pr n  Gr p

L
 C , m, n, p
D

3/22/2014

Влијателни фактори
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Геометрија на тврдото тело кое се опструјува
од флуидот,
Физичките својства на флуидот,
Температурните услови преку влианието врз
физичките својства на флуидот и смерот на
топлинскиот поток,
Хидро, или аеродинамичката слика на
струењето, од што зависи дебелината на
граничниот слој, и.т.н.

3/22/2014

Вообичаени облици на струење на флуидите

25



Присилно струење, кај опрема и контролирани
процеси,



Слободно струење ( природна конвекција ), кај
природни појави, градежни површини

3/22/2014

Ранг на вредности за коефициенти на пренос
на топлина [W/(m2K)]
• Воздух (105 Ра), природна конвекција 2 – 20
• Воздух (105 Ра), прирсилна конвекција 10 – 200
• Воздух (2.5 105 Ра), природна конвекција 200 - 1000
• Вода
•
•
•
•
•
•
•
•
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500 – 5000
Органски течности
100 – 1000
Кондензација ( вода ) 2000 – 50000
Кондензација (пареа на органска течност) 500 – 1000
Испарување ( вода ) 2000 – 100000
Испарување (пареа на органска течност) 500 - 50000
Честички ( гас - преграда ) 5 – 500
Зрачење при собна температура, (црни површини) 5
Зрачење при 2000 К, (црни површини) 1500
3/22/2014

ЗРАЧЕЊЕ
Процес на простирање на
топлина по пат на електро –
магнетни бранови, условено
од температурата и оптичките својства на телото кое
емитира.
Се реализира за сметка на
претворбата на внатрешната
енергија на телото (средината) во емисиона енергија.

27

Зрачење


Површинска густина на емитирана енергија
спрема Стефан-Болцманов закон :
EC = σ T4 , W/m2
σ - константа на зрачење за апсолутно црно тело.
При тоа σ = 5.67 108 W/(m2 K )



За сиво тело
E = ε EC = ε σ T 4
ε - вкупен коефициент на емисија за сива површина
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Зрачење
 Тела со паралелни површини во проѕирна

средина
Површинската густина на топлински поток, кој се
предава од телото со повисока темп. Т1 кон телото
со пониска темп. Т2 :

q12 = ε12 σ ( T14 – T24 )
ε12 - степен на размена на топлина на зрачење
помеѓу две паралелни повр-шини низ проѕирна
средина
1, 2 

1

1
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1
1

2

1

Zra~ewe



Тела кои формираат затворен простор со
проѕирна средина
Густина на топлински поток :
Q12 = ε12 σ A1 ( T14 – T24 )

1, 2 

30

1
 1
A
 
 1 1
1   2
 A2
1

Зрачење
 Тела со произволна меѓусебна положба во проѕирна средина

Q1, 2   1,2  1,2   



4
A1 T1

4
 T2



 1, 2   1   2
1, 2 

1
A1

 
A1 A2

cos 1 cos 2

r

2

dA1 dA2

 φ1,2 - среден аголен коефициент на зрачење на телото 1 од телото 2
 r - растојание помеѓу површинските елементи dA1, dA2
 ψ1, ψ2 - агли помеѓу нормалите кон површинските елементи и правата

која ги сврзува

31

3/22/2014

Zra~ewe
Упростувањa - Размената на топлина со зрачење, по аналогија на
размената на топлина со конвекција, може да се изрази со ист облик
на релации.
 Топлина која се пренесува од



тело со површина А :

Qz   z  A  t1  t 2 
4

4

 T1   T2 

 

100
100
 
 
z  
T1  T2
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Топлина која се пренесува со
зрачење од тело со површина А1
на тело со површина А2

Qz   z   2  A2  t1  t 2 



koeficient na ozra~uvawe (aglov
faktor) odnos na zra~ewe od
povr{inata 1 na povr{inata 2 i
vkupnoto zra~ewe na povr{inata 1.

1 A1   2 A2
3/22/2014

Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции
Зрачењето кај архитектонско – градежни конструкции,
од интерес е како :
• Краткобраново сончево зрачење
• Долгобраново зрачење од околина
Зрачењето, како краткобраново сончево зрачење и
долгобраново зрачење од околина, влијае врз
топлинските оптоварувања на објектите.
Во зависност од видот на градежниот елемент,
прозори/ѕидови), ефектите кои се реализираат се
различни.
33
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Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции - Прозори

Дел од дозрачената енергија се рефлектира кон
отворено небо, дел се акумулира во материјалот од
кој се изведени прозорите, а дел проаѓа и влијае на
топлинските оптоварувања во внатрешноста од
објектот.
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Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции - Ѕидови
Зрачењето се манифестира преку зглемување на
температурата на надворешната површина од ѕидот.
Дозрачената енергија во зависност од условите се
распределува, оредува спрема :
• дел се рефлектира кон отворено небо,
• дел се апсорбира во површинскиот слој од ѕидот,
т.е. се зголемува внатрешната енергија на материјалот, што во принцип влијае врз зголемување на
температурата на површината од ѕидот. Од овој
дел на дозрачената енергија, во зависност од
условите, дел се пренесува во внатрешноста на
конструкцијата со спроведување, а дел со конвекција, од надворешната површина се предава на
3/22/2014
околината.
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Рекапитулација на механизмите на пренос на
топлина
Спроведување:

каде :
• A е површина
• k - коеф. на спроведување на топлина
• dT/dx - температурен градиент

dT
Q   A
dx
Конвекција:

Q  hc A Tb  T f
Зрачење:

Q   AT

4
b
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каде :
• A е површина
• hc - коефициент на конвективен пренос на
топлина
• Tb -Tf - температури на површината од телото
кое се опструјува и температура на флуидот

каде :
• Tb - апсолутна температура на површината
која емитира
• ε – коефициент на зрачење за површина
• σ - Stefan-Boltzmann константа
• A – површина

ПРЕМИН НА ТОПЛИНА
Размената на топлина, се реализира со различни механизми на
пренос на топлина
Различните механизми на преносот на топлина - обединети во
коефициент на премин на топлина.
Топлинскиот флукс кој се разменува :
 Рамна преграда :

 Цевка :

Q = U А ( tI – tII )

Q = UL L ( tI – tII )

 Оребрена површина :

Q = Uor ( tI – tII )

Коеф. на премин на топлина

U
37

1
n

Rh1   Ri  Rh 2
i 1
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Премин на топлина / Коеф. на премин на топлина
k
Еднослојна преграда

Еднослојна цевка
h2

U

1

1  1
 
h1 k h2

UL 
h1

1
h1    d1



1
d
1
ln 2 
2k d1 h2    d 2
h1

δ

ki

Повеќеслојна преграда

k

1

d1/d2h

2

Повеќеслојна цевка
h2

U

1

 1
1
 i 
h1 i 1 ki h2
n

UL 

h1

δi

1
n
d
1
1
1

ln i ,i 1 
h1d1 i 1 2k d i 1,i h2d 2

 Температурен профил
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Се добива од услов : q = const низ сите слоеви и елементи

РАЗМЕНА НА МАСА

РАЗМЕНА НА МАСА
Размена на маса се реализира со механизми на
дифузија
Се разликува :
• Молекуларна
• Конвективна дифузија.
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Молекуларна дифузија
како самопроизволен процес на размена на
материја ( маса) во неподвижна средина, под
дејство на концентрационен, или температурен градиент.
Се разликува :
 концентрациона дифузија,
 термо дифузија.
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РАЗМЕНА НА МАСА

 Спроведување на маса (концентрациона) дифузија
 Закон на Fick.
 Густина на проток на маса

ci
ji   Dc
n

Dc pi
ji  

RiT n
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РАЗМЕНА НА МАСА
 Вкупна густина на проток на маса по пат на молекуларна

и конвективна дифузија

 C i
j ic   Dc 
 y


Za prakti~ni presmetki se koristi

jic   c  ci




  icWc
 y 0

ili

jic   p  pi

Vkupen protok na masa
J ic 

j

ic

 dA   c  ci  A

A
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РАЗМЕНА НА МАСА
Дифузија на водена пареа
Низ порозните градежни конструкции, се јавува дифузија на водената
пареа, а смерот на дифузниот поток, како и интензитетот на истиот ќе
зависи од термовлажносните услови во кои се наоѓа конструкцијата.

 Погонска сила на процесот на дифузија

разликата на парцијалните притисоци на водената пареа од двете страни на конструкцијата
 Дифузнен поток :

q

 p pp
r

 q - густина на дифузен поток на водена пареа, kg/( m2h )
 Δppp– разлика на парцијални притисоци на водената пареа од двете страни

44

на конструкцијата, kPa
 Σr - збир на релативни отпори на дифузија, ( Nh/kg)

3/22/2014

РАЗМЕНА НА МАСА
Дифузија на водена пареа
 Релативните отпори на дифузијата

на водената пареа :

m - faktor na otporot na difuzija,  - debelina na slojot , m
RWP-gasna konst. za vodena parea,
RWP=462 J/(kg K)
 T - temperatura , K
 DWPV – koeficient na difuzija na vodena parea niz vozduh ,
DWPV  0.080 m2/h
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РАЗМЕНА НА МАСА
Апсорпција на водена пареа
 Различните градежни материјали, различно ја

апсорбираат водената пареа.
 Апсорбираната водена пареа ги менува
термофизичките карактеристики на материјалите.
 Карактеристиките за апсорпција на водена пареа,
кај некои процесни материјали, некогаш се од битна
важност за самите технолошки процеси, а се од
важност и при подржување на барани технолошки
услови.
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РАЗМЕНА НА МАСА
Кондензација на водена пареа
 Услов за кондензација на водена пареа содржана во

воздухот е :
температурата во точката на контакт да е еднаква
или помала од температурата на заситување на
водената пареа, при однос-ниот парцијален притисок,
т.е да е помала од температурата на оросување.
 Заради процесите на дифузија на водената пареа, кај

порозни градежни конструкции, во зависност од
температурно влажносните параметри, може да се
појават услови за кондензација на водената пареа, како
на граничните површини, така и во внатрешните
слоеви од конструкцијата.
47
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РАЗМЕНА НА МАСА
Кондензација на водена пареа
 Заради процесите на дифузија на водената пареа,

кај порозни градежни конструкции, во зависност
од температурно влажносните параметри, може
да се појават услови за кондензација на водената
пареа, како на граничните површини, така и во
внатрешните слоеви од конструкцијата.
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