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1.Δπηινγή Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Γηαηάμεωλ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξαληή 

Γηαηξνθηθώλ Απνβιήησλ (ΞΓΑ) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαζηαζηνιόγεζε θαη 

επηινγή ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Οη ελ ιόγσ 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμαλαγθαζκέλε παξνρή αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

(αλεκηζηήξαο) θαη ζηελ παξνρή ζεξκηθνύ θνξηίνπ (ζεξκηθό θαιώδην), αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα σο πξνο ηελ μήξαλζε ησλ Γηαηξνθηθώλ Απνβιήησλ, ζα νξίζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ ζπλνιηθά απαηηνύκελε παξνρή αέξα 

ζε εκεξήζηα βάζε γηα ηελ μήξαλζε θαη ζηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο ηνπ αέξα απηνύ 

γηα ηελ επίηεπμε παξαγόκελνπ πξντόληνο κε επίπεδα πγξαζία όρη κεγαιύηεξα ηνπ 

15% θαηά βάξνο λσπήο κάδαο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ αξρήλ, δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ 

αλεκηζηήξα θαη ηνπ ζεξκαληηθνύ θαισδίνπ θαη ελ ζπλερεία, πξνζδηνξηζκόο ησλ 

ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ζα επεθηαζεί ζε έλα 

εύξνο ηηκώλ επί ηε βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ππνινγηζκώλ, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζρεηηθή Δλόηεηα. Τν ελ ιόγσ εύξνο ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ ηνπ ΞΓΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δξγαζηήξην ηεο 

Οκάδαο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο & Τερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ. 

 

1.1. Γηάηαμε Δμαλαγθαζκέλνπ Αεξηζκνύ 

Ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο εμαλαγθαζκέλνπ αεξηζκνύ, ε 

επηινγή ηνπ αλεκηζηήξα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ μεξαληή θαη ηηο 

απαηηήζεηο παξνρήο αέξα, όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ αλεκηζηήξα, ζηα αθόινπζα: 

 Γπλαηόηεηα παξνρήο αέξα θπκαηλόκελε ζην δηάζηεκα 
day

lt
6000600 . Οη 

πνζόηεηεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ πξνζάγνληαη ζε εκεξήζηα βάζε ζην 

εζσηεξηθό ηνπ μεξαληή, ζα εμαξηεζνύλ θαη’ αξρήλ από ηελ επηινγή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο μήξαλζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα 

πνπ είλαη ε παξαγσγή ηειηθνύ πξντόληνο κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

πγξαζία 15% θαηά βάξνο λσπήο κάδαο. Σύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο 

ππνινγηζκνύο, γηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο μήξαλζεο (π.ρ. Co45 ) απαηηνύληαη 

πςειέο παξνρέο αέξα (
day

lt
5000 ). Σηνλ αληίπνδα, γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

μήξαλζεο (π.ρ. Co75 ) απαηηνύληαη ρακειόηεξεο παξνρέο (
day

lt
1000 ) 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην ίδην πνηνηηθό θαη πνζνηηθό απνηέιεζκα. 

Σπλεπώο, σο πξνο ηελ παξνρή, απαηηείηαη ε επηινγή αλεκηζηήξα κε 

δπλαηόηεηα κεηαβαιιόκελεο παξνρήο, ή ελαιιαθηηθά, κε δπλαηόηεηα 

κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηεο πηεξσηήο από ην ρξήζηε ηνπ ΞΓΑ. Ζ ελ ιόγω 

επηινγή αθνξά απζηεξά ηε δηάηαμε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηελέξγεηα πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ από ηελ νκάδα Πεξηβαιινληηθήο 

Δπηζηήκεο & Τερλνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Χεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ. 

Με ην πέξαο ηωλ πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ αλακέλεηαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε 
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ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο μήξαλζεο όπνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηζπκεηή 

πνζόηεηα παξερόκελνπ αέξα κέζω ηνπ αλεκηζηήξα, ζα ζπλζέζνπλ ην 

δεύγνο κεηαβιεηώλ γηα ην νπνίν παξάγεηαη ην βέιηηζην πνηνηηθά ηειηθό 

πξνϊόλ κε ηελ ειάρηζηε ελεξγεηαθή θαηαλάιωζε. 

 Γηάκεηξν πηεξσηήο (αθηηληθή δηάζηαζε αλεκηζηήξα) πνπ δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα cm15 , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο πηεξσηήο. Η 

δηάκεηξνο ηεο πηεξσηήο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηε κέγηζηε δηάζηαζε ηνπ 

ππνδνρέα ησλ ΓΑ έηζη ώζηε ην ξεύκα ην πξνζαγόκελνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

λα θαηεπζύλεηαη θαηά ην δπλαηόλ εμνινθιήξνπ πξνο απηόλ. Δπηπιένλ, ε 

δηάηαμε ηεο πηεξσηήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε, αθελόο λα πξνζαξκόδεηαη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ μήξαλζεο, αθεηέξνπ λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην ξεύκα ηνπ ‘ζεξκνύ’ θαη ‘λσπνύ’ αέξα πνπ, έρνληαο εμαηκίζεη ηα 

απαηηνύκελα πνζά πγξαζίαο, νδεγείηαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.  

 Μέγηζηε δηάζηαζε πηεξσηήο θαη θηλεηήξα (αμνληθή δηάζηαζε αλεκηζηήξα) 

πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα cm10 , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

θηλεηήξα. Η ελ ιόγσ δηάζηαζε αθνξά ζην πιάηνο ηεο πηεξσηήο, ζην κήθνο 

ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη ζηε δηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα θαηάληε ηεο 

πηεξσηήο. Η όιε δηάηαμε πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ νξίνπ πνπ 

νξίδεηαη από ην ζάιακν μήξαλζεο, ζε ρώξν όπνπ δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ην ‘ζεξκό’ θαη ‘λσπό’ ξεύκα αέξα. Αλάινγα, κε ηνλ ηύπν ηνπ αλεκηζηήξα πνπ 

ζα επηιεγεί, ν θηλεηήξαο κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζηελ πιήκλε ηεο πηεξσηήο 

(αμνληθή ξνή) ή λα πξνεμέρεη θαηάληε ηεο πηεξσηήο (αθηηληθήο ξνήο).  

 Μεηαιιηθή θαηαζθεπή ρακεινύ βάξνπο. Η δηάηαμε ηνπ αλεκηζηήξα πξέπεη λα 
είλαη ειαθξηά θαηαζθεπή κε ζπλζεηηθά κέξε (πηεξσηή, πιαίζην, πιήκλε) από 

αινπκίλην, αλνμείδσην ράιπβα, ή ελαιιαθηηθά, από πιαζηηθό κε ζρεηηθά 

πςειή αληνρή ζε ζεξκηθά θνξηία. Η επηινγή πιαζηηθνύ, σο ζπλζεηηθό πιηθό 

ηεο πηεξσηήο, παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνθπγήο δηαβξώζεσλ ηεο 

δηάηαμεο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ 

ζαιάκνπ μήξαλζεο.  

 Σπκβαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε ηξνθνδνζία ελαιιαζζόκελνπ ή/θαη ζπλερνύο 

ξεύκαηνο. Η επηινγή ηνπ ξεύκαηνο ηξνθνδνζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηάηαμεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε γλώκνλα ηελ θαηά ην δπλαηό 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο από ην θεληξηθό ειεθηξηθό 

δίθηπν ηεο θαηνηθίαο πξνθεηκέλνπ γηα ελαιιαζζόκελε ηάζε, ή κε γλώκνλα ην 

θόζηνο ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζζσξεπηή, πξνθεηκέλνπ γηα ιεηηνπξγία ζπλερνύο 

ξεύκαηνο. 

Σε όηη αθνξά ζην ζρεδηαζκό ηνπ ΞΓΑ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε αλεκηζηήξα αθηηληθήο 

ξνήο. Τν ξεύκα ηνπ πξνζαγόκελνπ ‘λσπνύ’ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ζα αλαξξνθάηαη 

από ηε βάζε ηνπ μεξαληή θαη ζα δηαρέεηαη αθηηληθά ζην ρώξν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κεηαμύ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ ζπιιεθηήξα ζπκππθλσκάησλ θαη ηεο άλσ 

επηθάλεηαο ηνπ ζεξκηθνύ δίζθνπ. Καηόπηλ, δηα κέζσ ηνπ δαθηπιηνεηδνύο δηαθέλνπ, ζα 

εηζέξρεηαη ζην ζάιακν μήξαλζεο ζηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία. 

Σύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη αλεκηζηήξαο αθηηληθήο 

κνλόδξνκεο ξνήο (centrifugal – single inlet) ελόο εθ ησλ αθόινπζσλ ηύπσλ [1,4]: 

 R2E085 κε θηλεηήξα ελζσκαησκέλν ζηελ πιήκλε. Η δηάηαμε έρεη ηα 
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γηπνιηθό θαιώδην (αγσγόο θάζεο θαη νπδέηεξνο αγσγόο) 

 Μνλνθαζηθό θηλεηήξα M2E 042 – CA κε δηάηαμε ππθλσηή 

 Πιήκλε κε θέιπθνο από αινπκίλην 

 Γηάκεηξν πηεξσηήο mm85  κε πηεξύγηα από γαιβαληζκέλν ράιπβα 
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 Μέγηζην πιάηνο mm68  

 Βάξνο kgr7,0  

 Λεηηνπξγία ζε νλνκαζηηθή ηάζε Volt230  AC ζπρλόηεηαο Hz60  θαη 

έληαζεο A14,0  

 Μέγηζηε παξνρή hm /95 3  ζηηο rpm2800  

 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύ Watt30  

 Σηάζκε ζνξύβνπ dB57  

 Διάρηζηε ππνπίεζε Pa0  

 Θεξκνθξαζηαθό εύξνο ιεηηνπξγίαο Co7025 .  

 

 R1G085 κε θηλεηήξα ελζσκαησκέλν ζηελ πιήκλε. Η δηάηαμε έρεη ηα 
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Κηλεηήξα M1G 045 – BE ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) 

 Πιήκλε κε θέιπθνο από αινπκίλην 

 Γηάκεηξν πηεξσηήο mm85  κε πηεξύγηα από γαιβαληζκέλν ράιπβα 

 Μέγηζην πιάηνο mm68  

 Βάξνο kgr5,0  

 Λεηηνπξγία ζε νλνκαζηηθή ηάζε Volt24  DC θαη έληαζεο A64,0  

 Μέγηζηε παξνρή hm /95 3  ζηηο rpm2850  

 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύ Watt14  

 Σηάζκε ζνξύβνπ dB57  

 Διάρηζηε ππνπίεζε Pa0  

 Θεξκνθξαζηαθό εύξνο ιεηηνπξγίαο Co6025 . 

 

 R1G097 κε θηλεηήξα ελζσκαησκέλν ζηελ πιήκλε. Η δηάηαμε έρεη ηα 

αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Κηλεηήξα M1G 045 – BE ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) 

 Πιήκλε κε θέιπθνο από γαιβαληζκέλν ράιπβα 

 Γηάκεηξν πηεξσηήο mm97  κε πηεξύγηα από γαιβαληζκέλν ράιπβα 

 Μέγηζην πιάηνο mm33  

 Βάξνο kgr5,0  

 Λεηηνπξγία ζε νλνκαζηηθή ηάζε Volt24  DC θαη έληαζεο A75,0  

 Μέγηζηε παξνρή hm /95 3  ζηηο rpm2650  

 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύ Watt16  

 Σηάζκε ζνξύβνπ dB59  

 Διάρηζηε ππνπίεζε Pa0  

 Θεξκνθξαζηαθό εύξνο ιεηηνπξγίαο Co6025 . 

 

 

Μηα ελδεηθηηθή δηάηαμε εμαλαγθαζκέλνπ αεξηζκνύ πνπ αθνξά ζε αλεκηζηήξα 

αθηηληθήο ξνήο ζε ζύλδεζε κε θηλεηήξα εηθνλίδεηαη αθνινύζσο. 
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1.2. Γηάηαμε Σηνηρείνπ Θέξκαλζεο 

Ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο ηνπ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο, ε επηινγή 

ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο 

δηαζηαζηνιόγεζεο ηνπ μεξαληή, εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζεξκηθνύ δίζθνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηα επίπεδα ηηκώλ ηεο παξερόκελεο ζεξκηθήο 

ηζρύνο όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γηα ηηο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ ‘λσπνύ’ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ε 

επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ αθνξά ζε δηάηαμε ζεξκηθνύ θαισδίνπ (heating wire). Τν 

θαιώδην απηό ζα ηνπνζεηεζεί ζπεηξνεηδώο επί ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ ζεξκηθνύ 

δίζθνπ. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΓΑ, ν εηζεξρόκελνο αέξαο ζα 

αλαξξνθάηαη από ηε βάζε ηνπ μεξαληή θαη ζα νδεγείηαη κε αθηηληθή ξνή ζην ρώξν 

κεηαμύ ηνπ ζεξκηθνύ δίζθνπ θαη ηνπ ζπιιεθηήξα ζπκππθλσκάησλ. Καηόπηλ, έρνληαο 

παξαιάβεη ην ζεξκηθό θνξηίν από ην θαιώδην ζα εηζέιζεη, κέζσ ηνπ δαθηπιηνεηδνύο 

δηαθέλνπ, ζην ζάιακν μήξαλζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ 

ζεξκηθνύ θαισδίνπ, αθνξνύλ ζηα αθόινπζα: 

 Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο, ε ηζρύο ηνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

κεηαμύ 
day

kJ
13500040000 , ήηνη kW563,1453,0 .  

 Η ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαισδίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απώιεηεο 
ζεξκόηεηαο ιόγσ αγσγήο, ζπλαγσγήο θαη αθηηλνβνιίαο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά Co5  κεγαιύηεξε από ηελ εθάζηνηε επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία μήξαλζεο. Γειαδή, ε ζεξκνθξαζία ηελ νπνία πξέπεη λα 

αλαπηύζζεη ην ζεξκηθό θαιώδην ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ Co8050  γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ εκεξήζηα δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μεξαληή. 

 Η ζπεηξνεηδήο δηάηαμε ηνπ θαισδίνπ, ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαηά ην δπλαηόλ, 
νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζεξκηθνύ δίζθνπ έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
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νκνηνγέλεηα σο πξνο ηε δηάρπζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ. Η δηάρπζε ηεο 

παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελήο ηόζν ζην ρώξν 

ζέξκαλζεο ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα, όζν θαη θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ζεξκηθνύ δίζθνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα δηάηαμε ζεξκηθνύ δίζθνπ κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 2750cm , ε 

ζπγθέληξσζε ηζρύνο ηνπ θαισδίνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 

μήξαλζεο, ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 
2

1,26,0
cm

Watt
. 

 Τν ζεξκηθό θαιώδην ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη από ζηξώζε πξνζηαηεπηηθνύ 

πιηθνύ (θύιια αινπκηλίνπ) έηζη ώζηε λα απνηξέπεηαη ε επαθή ηνπ κε 

ελδερόκελε ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βξαρπθύθισκα ηεο δηάηαμεο, αιιά θαη ζε δηάβξσζε ηνπ θαισδίνπ.  

 

Σύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ζεξκηθό θαιώδην ηνπ 

αθόινπζνπ ηύπνπ [2,4]: 

 

 Θεξκηθό θαιώδην ηύπνπ ‘foil heater’. Τν θαιώδην απηό (resistive heating 
element cable) απνηειείηαη από κεηαιιηθό ππξήλα πςειήο αληίζηαζεο 

ζηδήξνπ – ρξσκίνπ (FeCrAl, alloy wire) ην νπνίν πεξηβάιιεηαη από 

πξνζηαηεπηηθό πνιπκεξέο (ζηιηθόλε). Η δηάηαμε είλαη εγθηβσηηζκέλε ζε 

ιεπηά θύιια αινπκηλίνπ (foils) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο έλαληη 

βξαρπθπθιώκαηνο θαη δηάβξσζεο. Έρεη ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

[3,4]:  

 Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη Co150  θαη ηάζε κέρξη 

Volts300 . 

 Μέγηζηε ηζρύ αλά κνλάδα κήθνπο 
m

Watt
50  θαη κέγηζηε ζπγθέληξσζε 

ηζρύνο 
2

1,3
cm

Watt
 

 Πάρνο δηάηαμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππξήλα ηνπ θαισδίνπ, ην 

κνλσηηθό πεξίβιεκα θαη ηα θύιια αινπκηλίνπ πνπ θπκαίλεηαη ζηα 
mmmm 13,04,1  

 Μεγάιε αληνρή ζε πεξηβάιινλ κε πςειά επίπεδα πγξαζίαο (moisture 

resistant) 

 Γπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ρσξηθέο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο 

 Βάξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα gr9  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

κόλσζεο.  

 

Υπελζπκίδεηαη όηη, ε δηάηαμε ηνπ ζεξκηθνύ θαισδίνπ εληόο ησλ θύιισλ 

αινπκηλίνπ ζα θαιύςεη νιόθιεξε ηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ ζεξκηθνύ δίζθνπ, 

ήηνη δαθηπιηνεηδή επηθάλεηα 
2750cm . 

Γεληθόηεξα, ε επηινγή ηνπ ζεξκηθνύ θαισδίνπ ζε όηη αθνξά ηελ απνδηδόκελε 

ηζρύ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην ηελ ζεξκηθή ηζρύ πνπ απαηηείηαη, ζε 

αλαινγία κε ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο. Τα ζεξκηθά θαιώδηα ηνπ ηύπνπ ‘foil 

heaters’ έρνπλ ζηαζεξή ηζρύ αλά κνλάδα κήθνπο (θαη ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο 

αλά κνλάδα επηθαλείαο) θαη ιεηηνπξγνύλ ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο πνπ ππεξθαιύπηεη ηελ παξνύζα εθαξκνγή.  

 



Ξηραντής Διατρουικών Αποβλήτων  Ενεργειακές Απαιτήσεις Λειτοσργίας 

 

8 

Μηα ελδεηθηηθή δηάηαμε ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο ηνπ ηύπνπ ‘foil heater’ πνπ αθνξά ζε 

νξζνγώληα δηάηαμε κε δύν πεξηειίμεηο, εηθνλίδεηαη αθνινύζσο. 

 

 
 

 

2. Πξνθαηαξθηηθόο Πξνζδηνξηζκόο Δλεξγεηαθώλ Απαηηήζεωλ 

Λεηηνπξγίαο 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ηνπ ΞΓΑ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

δηαηάμεσλ, δειαδή, ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηνπ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο. Βαζηθή 

παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΓΑ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο.  

Η ζρεηηθή κειέηε ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηθεληξσζεί 

ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ζε εκεξήζηα βάζε. Οη 

ζρεηηθνί ππνινγηζκνί αθνξνύλ ζε ρξόλν ιεηηνπξγίαο ζην δηάζηεκα ]3_5,0[t  κε 

βήκα h5,0 , ή ελαιιαθηηθά ]180,30[t  κε βήκα min30 . 

 

2.1 Γηάηαμε Δμαλαγθαζκέλνπ Αεξηζκνύ 

Σρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα, ε κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηνπο ηύπνπο 

πνπ επηιέρζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζόκελνπ 

ξεύκαηνο. Γειαδή, ζα ππνινγηζηεί ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ ηύπνπ R2E085. 

Υπελζπκίδεηαη όηη, ν ελ ιόγσ ηύπνο αλεκηζηήξα έρεη ηζρύ Watt30  θαη κέγηζηε 

παξνρή hm /95 3
 ζηηο rpm2800 . Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο 

ππνινγηζκνύο θαη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο, ε απαηηνύκελε παξνρή 

αέξα γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο θπκαίλεηαη ζην εύξνο 

day

lt
Vi 6000600  ή 

day

m
Vi

3

66,0 . 

Αξρηθά, ζα δηαζθαιηζηεί όηη, ν αλεκηζηήξαο πνπ επηιέρζεθε επαξθεί σο πξνο ηελ 

απόδνζε ηεο δεηνύκελεο παξνρήο γηα ηηο δηάθνξεο δηάξθεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΓΑ. Η 

δεηνύκελε παξνρή ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, είλαη αλεμάξηεηε από ην ρξόλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μεξαληή θαη εμαξηάηαη κόλν από ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο. 

Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΞΓΑ θαη αθνξά κόλν ζηνλ αλεκηζηήξα. Γηα ην ζθνπό απηό ζεσξείηαη όηη, 
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αλεμάξηεηα από ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ηζρύ. Τα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίνακαρ 1: Ανάλςζη επάπκειαρ διάηαξηρ αεπιζμού ωρ ππορ ηη ζηηούμενη 
παποσή και καηαναλιζκόμενη ενέπγεια ανά διάπκεια λειηοςπγίαρ 

 

Χξόλνο 

Λεηηνπξγίαο  

ΞΓΑ  

(ζε h ) 

Δύξνο 

Εεηνύκελεο 

Παξνρήο 

( iV  ζε 
day

m3

) 

Μέγηζηε 

Παξνρή 

Αλεκηζηήξα 

(ζε 
h

m 3

) 

Δπάξθεηα 

Αλεκηζηήξα 

έλαληη 

Εεηνύκελεο 

Παξνρήο 

Καηαλαιηζθόκελε 

Δλέξγεηα 

(ζε kWh ) 

0,5 66,0  47 Δπαξθεί 0,015 

1 66,0  95 Δπαξθεί 0,030 

1,5 66,0  142 Δπαξθεί 0,045 

2 66,0  190 Δπαξθεί 0,060 

2,5 66,0  237 Δπαξθεί 0,075   

3 66,0  285 Δπαξθεί 0,090 

 

Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 11 απνδεηθλύεηαη όηη, ν επηιεγόκελνο αλεκηζηήξαο 

ππεξεπαξθεί σο πξνο ηε δεηνύκελε παξνρή, αθόκα θαη γηα ηελ πεξίπησζε εκίσξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μεξαληή. Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο δηάηαμεο 

εμαλαγθαζκέλνπ αεξηζκνύ εμαξηάηαη από ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μεξαληή θαη έρεη εύξνο ]090,0_015,0[fanE  κε βήκα kWh015,0 .  

 

2.2 Γηάηαμε Σηνηρείνπ Θέξκαλζεο 

Η ελεξγεηαθή ηνπ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο εμαξηάηαη από ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 

μήξαλζεο. Υπελζπκίδεηαη όηη, ε απνδηδόκελε ζεξκηθή ηζρύο πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί 

θπκαίλεηαη ζην εύξνο Watt1563453 . Δπηπιένλ, γηα ζπεηξνεηδή δηάηαμε ηνπ 

ζεξκηθνύ θαισδίνπ επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζεξκηθνύ δίζθνπ, ε ζπγθέληξσζε ηζρύνο 

εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο θαη θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 
2

1,26,0
cm

Watt

. 

Τν ζεξκηθό θαιώδην πνπ επηιέρζεθε έρεη ζπγθέληξσζε ηζρύνο 
2

1,3
cm

Watt
, επνκέλσο 

επαξθεί σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ζην ζρεδηαδόκελν ΞΓΑ θαζώο ππεξθαιύπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε πξνζδηδόκελν ζεξκηθό θνξηίν. 

Σηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε ηηκή ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο 

από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκηθνύ θαισδίνπ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο σο πξνο ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ μεξαληή. Με δεδνκέλν όηη, νη ζρεηηθέο ηηκέο εμαξηώληαη 

από ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε εύξνο ηηκώλ. 
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Πίνακαρ 2: Καηαναλιζκόμενη ενέπγεια θεπμικού καλωδίος ανά διάπκεια 
λειηοςπγίαρ 

 

Χξόλνο 

Λεηηνπξγίαο  

ΞΓΑ  

(ζε h ) 

Εεηνύκελν 

Θεξκηθό 

Φνξηίν 

(ζε Watt ) 

Καηαλαιηζθόκελε 

Δλέξγεηα 

(ζε kWh ) 

0,5 1563453  782,0227,0  

1 1563453  563,1453,0  

1,5 1563453  345,2680,0  

2 1563453  126,3906,0  

2,5 1563453  908,3133,1    

3 1563453  689,4359,1  

 

Τα εύξε ηηκώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα από ηε δηάηαμε ηνπ 

ζεξκηθνύ θαισδίνπ είλαη απνιύησο ελδεηθηηθά θαζώο, εθηόο από ην ρξόλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μεξαληή, εμαξηώληαη θαη από ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο. Με 

δεδνκέλν όηη, ε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηηο πεηξακαηηθέο 

δνθηκέο ηνπ ΞΓΑ, ζα θαηαζηεί εθηθηόο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο, ηόζν ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο, όζν θαη ε κέζε εθηηκώκελε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΓΑ ζε εκεξήζηα βάζε. Οη ελ ιόγσ επηινγέο ζα γίλνπλ κε 

γλώκνλα, αθελόο ηελ παξαγσγή ηειηθνύ πξντόληνο κε ηηο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο, 

αθεηέξνπ, ηελ θαηά ην δπλαηόλ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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