Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА
Влажен воздух
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Влажен воздух
Влажен воздух – смеша од сув
воздух и водена пареа
Водената пареа во влажниот воздух е претежно во
прегреана состојба – идеален гас.

Притисок на влажниот воздух ( p , Pa ) спрема Dalton-oв закон :

p = psv + pwp
 рsv - парцијален притисок на сувиот воздух,
 pwp - парцијален притисок на водената пареа
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Влажен воздух
 Заситен воздух
Водената пареа е во заситена состојба,

 Незаситен влажен воздух
Водената пареа е во прегреана состојба, при
што ваквиот влажен воздух, може да се смета
со особини на идеален гас,

 Презаситен влажен воздух
Смеша од сув воздух и водена пареа, каде
влажната водена пареа е во облик на
двофазна
мешавина
од
течност
и
сувозаситена водена пареа.
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Влажен воздух
Апсолутна влажност (Ψ, kg/m3)
показател на количината на влага која
ја содржи 1 m3 влажен воздух при
параметри ( p , t )

Релативна влажност (φ, [ - , % ])
однос на максимална и апсолутно максимална
влажност
φ = Ψ/Ψz

φ = pwp/pwpz
φ = rwp/rwpz
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Влажен воздух
Содржина на влага ( x , kg/kg)
•

однос на масата на водената пареа
кон масата на сувиот воздух

x = mwp/msv

x = 0.622 pwp/(pB – pwp)
Густина на влажен воздух (ρ, kg/m3)
rvv = rsv + rwp
rvv = 10-3/[T ( 3.48 pB – 1.32 pwp )]
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Влажен воздух
Специфична енталпија на влажен воздух
(h, [kJ/(1+x)kg])
h(1+x) = hsv + x hwp
h(1+x) = cp,sv t + x ( r + cp,wp t )
h(1+x) = 1.006 t + x ( 2500 + 1.86 t )
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h–x
дијаграм
Визуелно претставување на карактеристичните параметри на состојбите кај влажен
воздух.
Згодно е за претставување на поодделни
процеси кои се одвиваат со влажен воздух.

t=const.

φ=const
.

xmax

Влажен воздух и
процеси со
влажен воздух

h=const.
tDW=const.
tor=const.
x=const.

Карактеристични криви наведени во h-х дијаграм
за константен барометарски притисок :






Константна температура (t=cоnst.)
Константна енталпија (h=cоnst.)
Константна релативна влажност (φ=cоnst.)
Константна содржина на влага, (x=cоnst.)
Друго

Карактеристични точки (за зададена состојба)
o
o
o
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Температура на влажен термометар, tDW
Температура на оросување, tor
Мах. содржина на влага (при заситување), хмах
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МЕШАЊЕ
2(t2, φ2)

Карактеристични параметри, при мешање на две воздушни струи со различни
параметри, лежат на права која ги
поврзува двете состојби на воздушните
струи 1(t1,φ1) и 2(t2,φ2 ).
Состојба во точка M

M

M(tM , φM)

Температура :
tM = (m1 t1+m2 t2)/(m1+m2)
Содржина на влага :
xM = (m1 x1+m2 x2)/(m1+m2)
Енталпија :
hM = (m1 h1+m2 h2)/(m1+m2)
Релативна влажност :
φM = xM /xSM

1(t1, φ 1)

Ознаки :
m1, m2 - Масени протоци на воздух, kg/s
xSM - Апсолутна содржина на влага на линија на
заситување за tм , kg/kg
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ГРЕЕЊЕ

2(t2, φ2)

Процес на греење се одвива без
промена на содржината на влага,
при што со довод на топлина, се
зголемува
температурата
на
воздухот кој се грее
Состојба во точка 2
Содржина на влага : x2 = x1
Релативна влажност :
φ2 < φ1
Енталпија :
h2 = h1+Q1,2/m
Температура :
t2 = t1+Q1,2/(m cp)

1(t1, φ1)

Ознаки :
m - Масен проток на воздух, кg/s
Q1,2 – Количина на топлина, kW
ср - Специфичен топлински капацитет,
кЈ/(кg К)
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ЛАДЕЊЕ
1(t1, φ1)

Две можности :
1. Ладење без промена на содржината
на влага, кога температурата на површината од топлиноразменувачот (t’A) е
повисока од температурата на оросување (tor) ,
2. Ладење со одвлажување (со промена на содржината на влага), кога
температурата на површината од топлиноразменувачот (t”A) е пониска од
температурата на оросување (tor).

Состојба во точка 2

2(t2, φ2)

t’A
t"A

2

tor

tor < t’A

tor > t”A

Содржина на влага : x2 = x1
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Енталпија : h2 < h1
Q1,2 = m(h1 – h2)
Температура : t2 < t1
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ВЛАЖЕЊЕ
адијабатско

Процес на адијабатско влажење се
одвива без довод на енергија
(константна енталпија), при што
воздухот се лади, а се зголемува
влажноста.
Се реализира во комори за
влажење, со прскање на вода во
поток од воздух.

1(t1, φ1)

2(t2, φ2)

Состојба во точка 2
Содржина на влага : x2 > x1
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Енталпија : h1 = h2
Температура : t1 < t2
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ВЛАЖЕЊЕ
изотермно

2(t2, φ2)
1(t1, φ1)

Процес на изотермно влажење се
одвива при константна температура,
при што се зголемува влажноста на
воздухот кој се влажи.
Се реализира со довод на
водена пареа во поток од воздух.
Состојба во точка 2
Температура : t1 = t2
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Содржина на влага : x2 > x1
Енталпија : h2 > h1
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