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Λίγα λόγια για
το τεύχοσ
Στο τεφχοσ αυτό κα
βρείτε μία ςυνοπτικι
περιγραφι των
πρόςφατων
πεπραγμζνων του Τομζα
Θερμότθτασ, Σχολισ
Μθχανολόγων
Μθχανικϊν Ε.Μ.Ρ.. Οι
δραςτθριότθτεσ του
Τομζα, όπωσ
παρακζτονται ςτα
επιμζρουσ Εργαςτιρια,
περιλαμβάνουν, εκτόσ
από διδαςκαλία, βαςικι
και εφαρμοςμζνθ
ζρευνα. Με ςεβαςμό
ςτθν παράδοςθ και ςτο
εκπαιδευτικό κφροσ του
Ε.Μ.Ρ., οι προςπάκειεσ
όλων μασ κινοφνται
πάντα ςτθν αιχμι τθσ
τεχνολογίασ,
ςτοχεφοντασ ςτθν
εξζλιξι τθσ.
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
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Γενικά
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Το γνωςτικό αντικείμενο του Τομζα εξειδικεφεται ςτισ ακόλουκεσ
ενότθτεσ:
-

Θερμοδυναμικι
Μετάδοςθ Θερμότθτασ και Μάηασ
Ετερογενι Μείγματα και Συςτιματα Καφςθσ
Ψφξθ
Κλιματιςμόσ
Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ
Ατμοπαραγωγοί και Θερμικζσ Εγκαταςτάςεισ
Θερμικοί Στακμοί
Θλιακι Ενζργεια
Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι Φαινομζνων Μεταφοράσ

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ των Μελϊν ΔΕΡ του Τομζα Θερμότθτασ,
πζρα από τθν υποςτιριξθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν
μακθμάτων κάκε Εργαςτθρίου, αποτελεί θ προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτα
παραπάνω πεδία του γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Ο Τομζασ Θερμότθτασ ζχει να παρουςιάςει πλοφςιο δθμοςιευμζνο
ζργο.
Ενδεικτικά, οι δθμοςιεφςεισ ςε διεθνή επιςτημονικά περιοδικά, από
το 2007 μζχρι ςιμερα ανζρχονται ςε 168 ενϊ ο αρικμόσ των
ετεροαναφορϊν, ςφμφωνα με το SCOPUS, για τθν ίδια χρονικι
περίοδο είναι 2322. Επιπροςκζτωσ πρζπει να αναφερκεί θ ςθμαντικι
παρουςία του Τομζα ςε ζγκυρα διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια: π.χ.
Combustion institute, ECOS, ASME, SAE, κ.λ.π. ενϊ κα πρζπει να
τονιςκεί και θ ςυμμετοχι μελϊν του Τομζα ςε 19
διεκνι
επιςτθμονικά περιοδικά ωσ «associate editors ι editorial board
members» κακϊσ και ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ 30 παγκόςμιων
ςυνεδρίων. Το ςυγγραφικό ζργο των Μελϊν ΔΕΡ του Τομζα
Θερμότθτασ αναφορικά με τα διδακτικά ςυγγράμματα περιλαμβάνει
31 βιβλία και 17 βοθκθτικζσ ςθμειϊςεισ.
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Ο Τομζασ Θερμότθτασ δραςτθριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνθτικά
ςτθν παραγωγι και διαχείριςθ κερμικισ ενζργειασ ςτθ βιομθχανία,
ςτισ μεταφορζσ και ςτα κτιρια. Ο Τομζασ κερμότθτασ υποςτθρίηει τον
κφκλο ςπουδϊν Ενεργειακοφ Μηχανολόγου Μηχανικοφ τθσ Σχολισ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν.
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Ο Τομζασ Θερμότθτασ ζχει να επιδείξει και μεγάλο αρικμό
προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν υψθλισ
ςτάκμθσ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ ςωςτι ολοκλιρωςθ
των ςπουδϊν των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Ο
ςυνολικόσ αρικμόσ αυτϊν από το 2007 μζχρι ςιμερα είναι 359 και 77
αντιςτοίχωσ ενϊ για τθν ίδια χρονικι περίοδο ζχουν εκπονθκεί και 21
διδακτορικζσ διατριβζσ ςυνοδευόμενεσ από ςθμαντικό αρικμό
δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια.
Το διδακτικό και ερευνθτικό ζργο του Τομζα Θερμότθτασ
υποςτθρίηεται από μζλθ ΔΕΡ, ερευνθτικό, τεχνικό και διοικθτικό
προςωπικό:

Μϋλη ΔΕΠ

Ομότιμοι Καθηγητζσ
Ξ. Κακάτςιοσ, Διδάκτωρ Τεχνικϊν Επιςτθμϊν Ρολυτεχνείου Βιζννθσ,
Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρολυτεχνείου Μονάχου.
Δ. Κουρεμζνοσ, Δρ. Τεχνικϊν Επιςτθμϊν Eidgehossische Tech.
Hochschule Zurich, Διπλ. Μθχανολόγοσ - Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ
ΕΜΡ.
Σ. Χατηθδάκθσ, Δρ. Μθχανικόσ Tech. Universitaet Karlsruhe, Διπλ.
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (Tech. Hochschule Karlsruhe).

Καθηγητζσ
Κ. Αντωνόπουλοσ, Ph.D. MSc. DIC Imperial College, Διπλ. Μθχανολόγοσ
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
Ε. Κακαράσ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
Κ. ακόπουλοσ, Ph.D. Imperial College, M.Sc., DIC Imperial College,
Διπλ. Μθχανολόγοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
Ε. ογδάκθσ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ
ΕΜΡ.
Α. Σαγιά, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
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Μ. Φοφντθ, Δρ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, Ρανεπιςτιμιο Λονδίνου,
Ph.D., M.Sc., D.I.C. Imperial College of Science and Technology, B. Sc.
Ρυρθνικι Μθχανολογία, Queen Mary College.
Δ. Χουντάλασ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.

Επίκουροι Καθηγητζσ
Σ. Καρζλλασ, Dr.-Ing. Technische
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.

Universität München, Διπλ.

Λζκτορεσ
E. Κορωνάκθ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
Χ. Τηιβανίδθσ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.

Λζκτορασ (ΠΔ.407/80), (03/2009-08/2011)
Β. Βράγκοσ, Δρ. Μθχ. Μθχ. TechnischeUniversität Karlsruhe, Μθχ. Μθχ.
TechnischeUniversität Karlsruhe.

Επιςτημονικού υνεργϊτεσ
Δ. Σταυρόπουλοσ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
Ε.Σ.E.Π.
Λ. Αδάμοσ, Ε. Δθμθτριάδθσ (με απόςπαςθ), Εμ. Μαγγίνασ, Γ. Νζηθσ.
Ε.E.ΔΙ.Π.
Χ. Φλϊροσ, Σ. Νικιτασ
Δ.Τ.
Δ. Αγγελίδθσ
Σεχνικό Προςωπικό
Α. Γεραμπίνθσ (ΤΕ Μθχανικόσ Βιομθχανικισ Ραραγωγισ) , Ε.
Κανταρτηισ
Διοικητικό προςωπικό
Ε. Αντωνιάδου, Φ. Κανακάκθ, Α. Ναςοποφλου, Μ. Ρροκόπου, Ε.
Στεργίου, Δ. Τςζτςικα, Ε. Φοφντθ
Μεταδιδακτορικού υνεργϊτεσ
Δρ. Μ. Αγάκου, Δρ. Μ. Αγρανιϊτθσ, Δρ. Γ. Αλζξθσ, Δρ. Ε. Ανδριτςάκθσ,
Δρ. Ρ. Βουρλιϊτθσ, Δρ. Β. Βράγκοσ, Δρ. Ρ. Γραμμζλθσ, Δρ. Α.
Δθμάρατοσ, Δρ. Α. Δουκζλθσ, Δρ. Γ. Ηαννισ, Δρ. Θ. Ηάννθσ, Δρ. Δ.
Κατςουρίνθσ, Δρ. Δ. Κολαΐτθσ, Δρ. Ν. Κομνθνόσ, Δρ. Γ. Κοςμαδάκθσ, Δρ.
Α. Κουμανάκοσ, Δρ. Ρ. Λϊλοσ, Δρ. Γ. Μαυρόπουλοσ, Δρ. Κ. Μίχοσ, Δρ.
Ν. Μπορμπιλάσ, Δρ. Κ. Ρανόπουλοσ, Δρ. . Ραπαγιαννάκθσ, Δρ. Β.
Ραπαευκυμίου, Δρ. Ε. Ραριϊτθσ, Δρ. Δ. ακόπουλοσ, Δρ. Γ. Σκεφθσ,
Δρ. Α. Τογκαλίδου, Δρ. Κ. Χατηθδάκθσ
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Ε. Γιακουμισ, Δρ. ΕΜΡ, Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ.
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Επιςτημονικό Προςωπικό
Δ. Γεϊργου (MSc, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Γ. Μαραγιάννθσ, Ρ.
Ράλλθσ (MSc. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ), Χ. Χατηθλάου (MSc
Φυςικόσ), Θ. Μθτςιάρθσ (Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ)
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Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ
Α. Ανδρουτςόπουλοσ (Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Γ. Αντωνάκοσ
(Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Α. Αντωνόπουλοσ (Διπλ.
Μεταλλειολόγοσ Μθχανικόσ), Ελ. Αςθμακοποφλου, Κ. Ατςόνιοσ, Α.
Βαρελισ, Θ. Βορριάσ, Γ. Βουρλιωτάκθσ, Δ. Γιαννόπουλοσ, Φ. Γιϊτθ, Γ.
Ηοβάνοσ, Τ. Κακάτςιου (Διπλ. Ναυπθγόσ Μθχανικόσ), Ε. Καραμπίνθσ, Χ.
Κεραμιϊτθσ, , Δ. Κοντογεϊργοσ, Α. Κουρεμζνοσ, Ε.Ι. Κουτςοφμπα, Ε.
Κραββαρίτθσ, Ι. Κρθτικίδθσ, Εμ. Μαλλιωτάκθσ, Λ. Μαναςισ, Ι.
Μανδθλαράσ, Γ. Μιςαθλίδθσ, Α. Νικολόπουλοσ, Α. Ραπαδάκθ (MSc
Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Σ. Ρροβατάρθσ, Σ. απτοτάςιοσ, Α.
ουβάσ, Ν. Σάββασ, Η. Σαγιά (MSc. Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Ν.
Σακεραρίδθσ, Μ. Σταματιάδου, Μ. Στροφηασ, Δ., Δ. Τερτίπθσ (MSc.
Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Β. Τηίμθσ, Ρ. Τςεκοφρασ (Διπλ.
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ), Γ. Τςομπανίδου, . Χριςτοδουλάκθ (MSc
Φυςικόσ), Χ. Χριςτοδοφλου.
Στο επόμενο κεφάλαιο δίδεται θ περιγραφι του αντικειμζνου, των
μακθμάτων που διδάςκονται και τθσ ζρευνασ που ςυντελείται ςε κάκε
Εργαςτιριο ξεχωριςτά.

Τα Εργαςτιρια του Τομζα Θερμότθτασ υποςτθρίηουν τθ διδαςκαλία
μακθμάτων του κφκλου Σπουδϊν του Ενεργειακοφ Μθχανολόγου
Μθχανικοφ. Θ τεχνογνωςία του προςωπικοφ κακϊσ και θ αρτιότθτα
του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ζχει οδθγιςει ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ
μιασ ςειράσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ζργων παροχισ
υπθρεςιϊν.
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Εργαςτήρια
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Εργαςτήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων

Περιγραφή
Κφριο αντικείμενο του Εργαςτθρίου Ατμοκινθτιρων και Θερμικϊν
Λεβιτων είναι θ μελζτθ, θ ζρευνα και θ εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ τθσ
καφςθσ, τθσ μετάδοςθσ κερμότθτασ και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
ςε ςυςτιματα παραγωγισ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ.
Το Εργαςτιριο Ατμοκινθτιρων και Λεβιτων του ΕΜΡ , κατά τα
τελευταία 30 ζτθ τθσ λειτουργίασ του ζχει αναπτφξει ςθμαντικι
δραςτθριότθτα ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
•τθν εξζταςθ φαινομζνων που επιδροφν και κακορίηουν τθ διεργαςία
τθσ καφςθσ ςε ςυμβατικοφσ και μθ Ατμοπαραγωγοφσ.
•τον ςχθματιςμό ρυπαντϊν και τισ τεχνολογίεσ μείωςισ τουσ.
•τθν εξζταςθ φαινομζνων μετάδοςθσ κερμότθτασ ςτισ επιφάνειεσ
ςυναλλαγισ Ατμοπαραγωγϊν.
•τθ δοκιμι και τον ζλεγχο ςυςτθμάτων κζρμανςθσ όςον αφορά τθν
απόδοςθ τουσ και τθν ποιότθτα του καυςαερίου
•τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ από Θερμικοφσ Στακμοφσ παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
•τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςτθμάτων καφςθσ, όπωσ είναι
θ καφςθ ςε ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ.
•τθν πρόβλεψθ και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων μζςα από τθν
υπολογιςτικι προςομοίωςθ πεδίων ροισ, φαινομζνων μεταφοράσ και
καφςθσ.
•Τθ χριςθ ανανεϊςιμων καυςίμων.
•Τθν αεριοποίθςθ ι καφςθ βιομάηασ και αποβλιτων.
•Τθν ζρευνα και ανάπτυξθ αποκεντρωμζνων
ςυμπαραγωγισ ενζργειασ από διάφορεσ πθγζσ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Διευκυντισ: Κακ. Ε. Κακαράσ
URL: http://lsbtp.mech.ntua.gr/

ςυςτθμάτων
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Εκπαίδευςη
Προπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο προςφζρονται τζςςερα προπτυχιακά μακιματα:
 Ατμοπαραγωγοί Ι και Εργαςτιριο (5ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό).
 Ατμοπαραγωγοί ΙΙ (8ο Εξάμθνο, Επιλογισ ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ).
 Αντιρρυπαντικι Τεχνολογία Θερμικϊν Στακμϊν (9ο Εξάμθνο,
Υποχρεωτικό ςτθν κατεφκυνςθ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ).
 Ρεριβάλλον και Ανάπτυξθ (Διαςχολικό Μάκθμα Επιλογισ)
Μεταπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργ. Ατμοκινιτιρων και Λεβιτων προςφζρονται τα μακιματα:
 Καφςιμα και Καφςθ, ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ Ραραγωγι και
Διαχείριςθ Ενζργειασ.
 Θερμικζσ Μθχανζσ, ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ Ραραγωγι και
Διαχείριςθ Ενζργειασ.
 Ρεριβαλλοντικι Τεχνολογία και Διαχείριςθ, ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ
Ραραγωγι και Διαχείριςθ Ενζργειασ.
 Θερμικοί Στακμοί Ραραγωγισ ΙΙ, ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ Ραραγωγι
και Διαχείριςθ Ενζργειασ.
Επί πλέον, το Εργ. Ατμοκινητήρων και Λεβήτων ςυμμετέχει ςτισ
δραςτηριότητεσ:
υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ και Εκπαύδευςησ Ενεργειακών
Επιθεωρητών του Σομέα Θερμότητασ (ωσ υντονιςτήσ).
Προπτυχιακϋσ - Μεταπτυχιακϋσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ
Διδακτορικϋσ διατριβϋσ
Το Εργαςτιριο ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν κακϊσ και υπολογιςτικϊν κεμάτων
εργαςιϊν ςε κζματα που άπτονται των ερευνθτικϊν του
δραςτθριοτιτων.
Ολοκλθρϊκθκαν διδακτορικζσ διατριβζσ ςε κζματα παραγωγισ
ενζργειασ από ορυκτά και ανανεϊςιμα καφςιμα, κυψζλεσ καυςίμου,
βελτιςτοποίθςθ κφκλων παραγωγισ ενζργειασ και άλλα.

Εξοπλιςμόσ
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Εγκαταςτϊςεισ:
Το Εργαςτιριο Ατμοκινθτιρων και Λεβιτων διακζτει ςτθ βαςικι
υποδομι του τισ ακόλουκεσ κερμικζσ εγκαταςτάςεισ και μθχανολογικό
εξοπλιςμό:

ενζργειασ

Ο ςτακμόσ περιλαμβάνει Ατμολζβθτα κερμικισ ιςχφοσ 2.5 MWth και
Ατμοςτρόβιλο ονομαςτικισ ιςχφοσ 200kW που ςυνδζεται με γεννιτρια
ονομαςτικι ιςχφοσ 260 kVA. Ο ςτακμόσ χρθςιμοποιείται για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ κακϊσ και για τθν αξιολόγθςθ διάφορων
τφπων προςκζτων ςε ελαφρφ πετρζλαιο (Diesel) και ςε βαρφ
πετρζλαιο (Μαηοφτ) με κφριο ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ διεργαςίασ τθσ
καφςθσ και κατά ςυνζπεια τθν μείωςθ των εκπεμπόμενων ρφπων.
2. Σταθμόσ παραγωγήσ ηλεκτριςμοφ – θερμότητασ – ψφξησ
Ο ςτακμόσ με χριςθ φυςικοφ αερίου και ο οποίοσ ςε πλιρθ
λειτουργία αποδίδει 1.573 kWth και 1.527 kWe.
3. Δοκιμαςτήριο δοκιμϊν – ελζγχων Λεβήτων Ηεςτοφ Νεροφ
Στθν υπάρχουςα εγκατάςταςθ μποροφν να πραγματοποιθκοφν
δοκιμζσ λεβιτων ςτερεοφ, και υγροφ καυςίμου με μζγιςτθ ωφζλιμθ
κερμικι ιςχφ ζωσ 650 kW. Στο Δοκιμαςτιριο Λεβιτων
πραγματοποιοφνται ζλεγχοι Λεβιτων Κεντρικισ Θζρμανςθσ (Ηεςτοφ
Νεροφ) με ςκοπό τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ εξζταςθσ τφπου ΕΚ κακϊσ
και πιςτοποιθτικοφ ςιμανςθσ CE. Ο Φορζασ ζχει διαπιςτευτεί από το
Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΑΕ) ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (Ριςτοποιθτικό Διαπίςτευςθσ με αρικμό 1273 και θμερομθνία λιξθσ 26/3/2015) ςτο πεδίο τθσ Ριςτοποίθςθσ
Λεβιτων Ηεςτοφ Νεροφ που τροφοδοτοφνται με υγρό και αζριο
καφςιμο, ενϊ το δοκιμαςτιριο του Εργαςτθρίου λειτουργεί ςφμφωνα
με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025.
4. Κινητή Μονάδα Διενζργειασ Περιβαλλοντικϊν Μετρήςεων
Θ μονάδα ζχει διαπιςτευτεί από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ
(ΕΣΥΔ ΑΕ) ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025:2005
και με όλεσ τισ επιπλζον απαιτιςεισ όπωσ εξειδικεφονται ςτο
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 15675:2008 ςτο πεδίο των
περιβαλλοντικϊν ελζγχων (Ριςτοποιθτικό Διαπίςτευςθσ με αρικμό 648
και θμερομθνία λιξθσ 18/1/2014) με πεδίο εφαρμογισ τθ
δειγματολθψία και τθ μζτρθςθ εκπεμπόμενων ρφπων από ςτακερζσ
πθγζσ καφςθσ, αποτζφρωςθσ κακϊσ και από τισ παραγωγικζσ
διαδικαςίεσ Βιομθχανικϊν Μονάδων.
5. Δφο ρευςτοποιημζνεσ κλίνεσ καφςησ ςτερεϊν καυςίμων
Από τισ δφο εγκαταςτάςεισ θ πρϊτθ είναι Ατμοςφαιρικι κλίνθ με
ACFBC) ιςχφοσ 150kW, ενϊ θ δεφτερθ είναι εργαςτθριακισ κλίμακασ
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1. Θερμικόσ Σταθμόσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ
τροφοδοτοφμενοσ με ελαφρφ πετρζλαιο ή φυςικό αζριο.
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Ατμοςφαιρικι κλίνθ Φυςαλίδων (Atmospheric Bubbling Fluidised Bed
Combustor, ABFBC).
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6. Κυψζλη καυςίμου (fuel cell)
Θ κυψζλθ ζχει δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι 2
kW για οικιακοφ εξοπλιςμοφ εφαρμογζσ, που τροφοδοτείται με
κακαρό υδρογόνο.

Τπολογιςτικό υποδομό:
Θ μοντελοποίθςθ των φαινομζνων καφςθσ αποτελεί ζνα από τα κφρια
αντικείμενα ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ του Εργαςτθρίου.
Αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι θ καταςκευι διδιάςτατου
κϊδικα προςομοίωςθσ καφςθσ ςτερεοφ και αερίου καυςίμου. Για τθν
επίλυςθ τριδιάςτατων προβλθμάτων από το 1990 χρθςιμοποιείται ο
κϊδικασ Florean. Οι κϊδικεσ αυτοί αποτελοφν ςυνάκροιςθ
υπομοντζλων που επιλφουν τα προβλιματα μεταφοράσ τθσ ορμισ,
τυρβϊδουσ ροισ, μεταφοράσ μάηασ, μεταφοράσ κερμότθτασ και
χθμικϊν αντιδράςεων. Κακ' ζνα από τα προαναφερκζντα μοντζλα
αποτελεί κατ' ουςία ξεχωριςτι ερευνθτικι περιοχι. Εξάλλου ςε
ςυνεργαςία με το IWBT (Institut fur Warme und Brennstoff Technique Braunschweig) διαμορφϊκθκε ο κϊδικασ ENBIPRO, με τθ βοικεια του
οποίου είναι δυνατι θ ενεργειακι και εξεργειακι ανάλυςθ τθσ
λειτουργίασ κερμικϊν ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ. Ιδιαίτερα
ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά του Εργαςτθρίου ςτθν περιοχι τθσ
μετάδοςθσ κερμότθτασ, και ειδικά τθσ κερμικισ ακτινοβολίασ, κακϊσ
και ςτθν περιοχι του ςχθματιςμοφ ΝΟχ και SO2 και ςτισ διεργαςίεσ
φυςικισ αποκείωςθσ καυςαερίων
Το εργαςτιριο χρθςιμοποιεί ευρζωσ εμπορικά προγράμματα
προςομοίωςθσ κερμικϊν ςτακμϊν (IPSEpro, Gate Cycle), κερμικϊν
διεργαςιϊν (ASPENplus), κερμοδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν (REFprop)
και άλλα.

Ζρευνα
Το εργαςτιριο Ατμοκινθτιρων και Λεβιτων ζχει ςθμαντικι ςυμμετοχι
ςε ευρωπαϊκά και εκνικά ερευνθτικά προγράμματα, βιομθχανικά ζργα
και ζργα παροχισ υπθρεςιϊν.
Τα τρζχοντα προγράμματα τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναφζρονται παρακάτω:
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Σκοπόσ του ζργου είναι θ επιδεικτικι αεριοποίθςθ ενόσ ςτερεοφ
καυςίμου (Stabilat) προερχόμενου από αςτικά απορρίμματα. Το
παραγόμενο αζριο κα καίγεται ςε ζνα λζβθτα και ο παραγόμενοσ
ατμόσ κα χρθςιμοποιείται για ςυμπαραγωγι κερμότθτασ και
ρεφματοσ. (www.polystabilat.net)
2. CO2freeSNG:
Ο κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι να ερευνιςει τισ
δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ που υπάρχουν κατά τθν εφαρμογι
τθσ τεχνολογίασ τθσ μεκανοποίθςθσ από άνκρακα για παραγωγι
υποκατάςτατου φυςικοφ αερίου.(www.co2freesng.eu)
3. CACHET II:
Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ CACHET-II είναι θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ τθσ προ τθσ καφςθσ δζςμευςθσ του CO2 από αζρια και
ςτερεά καφςιμα ςτθν θλεκτροπαραγωγι. (www.CACHET2.eu)
4. CAPSOL
Το πρόγραμμα CAPSOL ζχει ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτόμων
τεχνολογιϊν για τθ δζςμευςθ CO2 μετά τθν καφςθ μζςω
διαλυτϊν.(www.capsol-project.eu )
5. CO2TRACCS
Το πρόγραμμα CO2TRACCS ςτοχεφει:
(α) ςτθ κερμοδυναμικι μοντελοποίθςθ μειγμάτων CO2, για μια ευρεία
κλίμακα κερμοκραςιϊν και πιζςεων και το ςχεδιαςμό αγωγϊν
μεταφοράσ CO2
(β) ςτθν ανάλυςθ ςθμαντικϊν κινδφνων που ςχετίηονται με τθ
μεταφορά CO2 δι’ αγωγϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ κατολίςκθςθσ, του
ςειςμικοφ κινδφνου, τθσ διάβρωςθσ και του καταςκευαςτικοφ
ςφάλματοσ.

CO2free

SNG

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

1. Poly-Stabilat
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Εργαςτήριο Ετερογενών Μειγμάτων &
υςτημάτων Καύςησ
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Διευκφντρια: Κακ. Μ. Φοφντθ
URL: http://hmcs.mech.ntua.gr/

Περιγραφή
Το Εργαςτιριο Ετερογενϊν Μειγμάτων και Συςτθμάτων Καφςθσ
(ΕΜΣΚ) κεςμοκετικθκε το 2002 με κφριο αντικείμενο τθ μελζτθ
πολυφαςικϊν, πολυςυςτατικϊν, χθμικά αντιδρϊντων μειγμάτων με
κφρια εφαρμογι ςε ςυςτιματα καφςθσ.
Θ βαςικι ζρευνα του Εργαςτθρίου, θ οποία πραγματοποιείται τόςο με
πειραματικζσ όςο και με υπολογιςτικζσ μεκόδουσ, επικεντρϊνεται ςτθ
μελζτθ πολυφαςικϊν- πολυςυςτατικϊν ςυςτθμάτων και καφςθσ (π.χ.
κερμο-χθμικι μετατροπι καυςίμων, φλόγεσ, καφςθ ςε πορϊδθ μζςα,
φυςικζσ και κερμοχθμικζσ διεργαςίεσ δφο φάςεων).
Θ εφαρμοςμζνθ ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο Εργ. ΕΜΣΚ,
αποςκοπεί ςτθν μεταφορά ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτθ πράξθ
(π.χ. καφςθ ςε κλιβάνουσ, ανάπτυξθ καυςτιρων, κυψζλεσ καυςίμου,
αερομεταφορά, διαχωριςμόσ και λειοτρίβθςθ υλικϊν, μθχανικι
διάβρωςθ, ψεκαςμόσ, ξιρανςθ και επικαλφψεισ με ψεκαςμό, διάδοςθ
φωτιάσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων κλπ). Επιπλζον, ζμφαςθ δίνεται ςτθ μελζτθ μεκόδων
εξοικονόμθςθσ και αποκικευςθσ κερμικισ ενζργειασ μζςω π.χ. υλικϊν
αλλαγισ φάςθσ (Phase Change Materials) για εφαρμογζσ ςτον
κτθριακό τομζα και ανάπτυξθ κατάλλθλων εργαλείων προςομοίωςθσ
ενεργειακϊν καταναλϊςεων δε κτιρια και ςυνοικίεσ. Τζλοσ, ςθμαντικό
κομμάτι τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ αποτελεί και θ ανάπτυξθ
ςυνεργειακισ μεκόδου πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ, ςε ςυνδυαςμό με
τεχνικζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ και ςυμβατικζσ μεκόδουσ τεχνοοικονομικισ ανάλυςθσ για τθν αξιολόγθςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων.

Προπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο προςφζρονται τρία προπτυχιακά μακιματα:
 Θεωρία Καφςθσ και Συςτιματα Κάυςθσ (8ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό
ςτθν Κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ).
 Μεταφορά Θερμότθτασ ΙΙ (7ο Εξάμθνο, Επιλογισ ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ και ςτθ Σχολι Ναυπθγϊν
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ςυνδιδαςκαλία με Κακ. Δ. Χουντάλα).
 Φαινόμενα Μεταφοράσ (7ο Εξάμθνο, Επιλογισ, ςυνδιδαςκαλία με
τον Κακ. Δ. Χουντάλα).
Μεταπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργ. ΕΜΣΚ προςφζρονται τα μακιματα:
 Εξοικονόμθςθ και Αποκικευςθ Ενζργειασ, ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ
Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Βιομθχανικϊν Συςτθμάτων.
 Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι ςε Ρολυφαςικά - Ρολυςυςτατικά Αντιδρϊντα Συςτιματα ςτα πλαίςια του ΔΡΜΣ Υπολογιςτικι
Μθχανικι.
Επί πλέον, το Εργ. ΕΜΚ ςυμμετέχει ςτισ δραςτηριότητεσ
υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ και Εκπαύδευςησ Ενεργειακών
Επιθεωρητών του Σομέα Θερμότητασ.
Προπτυχιακϋσ - Μεταπτυχιακϋσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ
Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ
Το Εργαςτιριο ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςε κζματα που άπτονται των ερευνθτικϊν
του δραςτθριοτιτων.
Επιπρόςκετα, ολοκλθρϊκθκαν διδακτορικζσ διατριβζσ ςε κζματα
πολυφαςικϊν – πολυςυςτατικϊν ροϊν και ςυςτθμάτων κακϊσ και
κερμοχθμικισ μοντελοποίθςθσ καφςθσ.

Εξοπλιςμόσ

Καυςτιρασ πορϊδουσ
μζςου

Εγκαταςτϊςεισ:
o Καυςτιρεσ αερίων – υγρϊν καυςίμων: μερικισ προανάμειξθσ,
πορϊδθσ, χαμθλϊν ΝΟx.
o Ρρωτότυποσ αντιδραςτιρασ - αεριοποιθτισ υγρϊν καυςίμων
ςτακεροποιθμζνθσ ψυχρισ φλόγασ.
o Ρρωτότυποσ εργαςτθριακόσ λζβθτασ αποτελοφμενοσ από
αεριοποιθτι ψυχρισ φλόγασ, πορϊδθ καυςτιρα και πρωτότυπο
εναλλάκτθ «πολλαπλϊν δεςμϊν».
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Εκπαίδευςη
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Καυςτιρασ μερικισ προανάμειξθσ
με ςυςτροφι

o
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o
o

o

o

o
o
Ριλοτικι εγκατάςταςθ
λειοτρίβθςθσ

Θερμιδόμετρο τφπου
βόμβασ οξυγόνου
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Ρειραματικι
εγκατάςταςθ
μελζτθσ
χαρακτθριςτικϊν
διαςκορπιςμοφ δζςμθσ ςταγονιδίων με οπτικζσ μεκόδουσ.
Ρειραματικι διάταξθ για τθ μζτρθςθ κερμοκραςιϊν και ροισ
κερμότθτασ ςε δομικά υλικά υπό μεταβατικζσ ςυνκικεσ.
Ρρωτότυπθ πιλοτικι εγκατάςταςθ για τθ μελζτθ ςυμπεριφοράσ
μθ-μεταλλικϊν ορυκτϊν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (π.χ. διόγκωςθ),
αποτελοφμενθ από εςτία με καυςτιρα προπανίου, ςφςτθμα
τροφοδοςίασ υλικοφ, κυκλϊνα και ςφςτθμα ςυλλογισ υλικοφ.
Εγκατάςταςθ βιομθχανικισ κλίμακασ για τον υδροφοβιςμό
(ψεκαςμό με υγρά μζςα αδιαβροχοποίθςθσ) ςτερεϊν ςωματιδίων
με διάφορεσ διατάξεισ ακροφυςίων ψεκαςμοφ.
Μοντζλο υπό κλίμακα μφλου κονιοποίθςθσ από plexiglass για τθν
πειραματικι μελζτθ χαρακτθριςτικϊν λειτουργίασ των μφλων
κονιοποίθςθσ λιγνίτθ.
Ροικιλία
πρωτοτφπων
δακτυλιόμυλων
με
διαφορετικά
καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά.
Ριλοτικι εγκατάςταςθ λειοτρίβθςθσ για τθ παραγωγι
λεπτόκοκκων και υπζρλεπτων (1μm) υλικϊν αποτελοφμενθ από
πρωτότυπο μφλο λειοτρίβθςθσ, ςφςτθμα κοχλία για τθ
τροφοδοςία τθσ πρϊτθσ φλθσ, ςφςτθμα αερομεταφοράσ και
αεροδιαχωριςμοφ λειοτριβθμζνου υλικοφ.

Εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ μετρόςεων και δοκύμων:
o Θερμιδόμετρο τφπου οβίδασ/βόμβασ οξυγόνου (PARR 6200).
o Αναλυτισ καυςαερίων ςυνεχοφσ ροισ (ABB A0020, Limas11 UV για
NO, NO2, SO2, Uras26 για CO και CO2, θλεκτροχθμικό κελίο O2).
o Συςκευι αζριασ χρωματογραφίασ (Agilent 7890A GC/FID-TCD).
o Συςκευι μζτρθςθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ (ISOMET-Heat Transfer
analyzer, Applied Precision Model 2104, CT-Meter).
o Θερμιδόμετρο διαφορικισ ςάρωςθσ (METTLER TOLEDO DSC
1/400W, εφροσ κερμοκραςιϊν -30οC ζωσ 700οC).
o Ανεμόμετρο laser Dοppler, μιασ ςυνιςτϊςασ (He-Ne laser ιςχφοσ
50mW, double Bragg cells) -Phase Dοppler extensiοn unit.
o Θερμικι κάμερα υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (FLIR SYSTEMSThermaCAM SC 595) υψθλϊν κερμοκραςιϊν μζχρι 2000 οC.
o Συςκευι μζτρθςθσ κοκκομετρικισ κατανομισ κόνεων (0 - 2 mm) ςε
υγρι και αζρια διαςπορά (Laser Diffractiοn Meter - MALVERN 2000
και SCIROCCO 2000).
o Στερεοςκόπιο και μικροςκόπιο (NIKON SMZ1000 και H550s)
o Ψθφιακι κάμερα υψθλϊν ταχυτιτων για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ
(Fastec).
o Κλίβανοσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν (NABERTHERM, μζχρι 2000οC)
o Κλίβανοσ ξιρανςθσ (Carbolite, κερμοκραςίεσ ωσ 300 οC).

Εργαςτθριακά όργανα όπωσ: κερμοςτοιχεία, κεραμικά πυρόμετρα,
κερμόμετρα υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, αναλυτισ καυςαερίων,
μετρθτζσ παροχισ ροισ, όργανα μζτρθςθσ ιςχφοσ, ςτροφόμετρα.

Τπολογιςτικό υποδομό:
Υπολογιςτικοί κϊδικεσ που αναπτφςςονται ι χρθςιμοποιοφνται από το
Εργ. ΕΜΣΚ:
o «2PHASE»: Κϊδικασ υπολογιςτικισ ρευςτοδυναμικισ για τθ
πρόβλεψθ κατανομισ ταχυτιτων, κερμοκραςιϊν, ςυγκεντρϊςεων
κλπ διφαςικϊν ςωματιδιακϊν και ςταγονιδιακϊν ροϊν (αερίουςτερεοφ, αερίου-υγροφ, υγροφ-ςτερεοφ) με ταυτόχρονθ καφςθ.
o «HETRAN»: Κϊδικασ υπολογιςτικισ προςομοίωςθσ μεταβατικϊν
φαινομζνων
μεταφοράσ
κερμότθτασ
και
μάηασ
ςε
πολυςτρωματικά δομικά υλικά.
o «Π.Υ.Θ.Ι.Α»: Ρολυκριτθριακι Υποςτιριξθ ςε Θζματα λιψθσ
αποφάςεων μζςω υπολογΙςτικοφ Αλγόρικμου». Εργαλείο
υποςτιριξθσ αποφάςεων ςε προβλιματα ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ
που χαρακτθρίηονται από ιδιαίτερθ πολυπλοκότθτα με βάςθ τθ
μζκοδο Ρολυκριτθριακισ Ανάλυςθσ.
o Εμπορικοί κϊδικεσ: ANSYS-CFX, ANSYS-FLUENT (κϊδικεσ
ρευςτοδυναμικισ), CHEMKIN, DARS (κϊδικεσ χθμικισ κινθτικισ),
FDS (κϊδικασ διάδοςθσ φωτιάσ), SIMAPRO (εργαλείο Ανάλυςθσ
κφκλου ηωισ), TRNSYS (εργαλείο προςομοίωςθσ ενεργειακϊν
καταναλϊςεων και ςυςτθμάτων ςε κτιρια).

Ζρευνα
Θεματικό Ενότητα: Υωτιϋσ
 Ολοκλθρωμζνθ
υπολογιςτικι
προςομοίωςθ
κερμικισ
ςυμπεριφοράσ δομικϊν υλικϊν.
 Ρειραματικόσ προςδιοριςμόσ ιδιοτιτων ςε ςυνκικεσ φωτιάσ.
 Επίδραςθ των τεχνικϊν δόμθςθσ κτθρίων ςτθ κερμικι
ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν διάρκεια μιασ πυρκαγιάσ.
 Διερεφνθςθ τθσ χθμικισ κινθτικισ των αντιδράςεων διαφόρων
καυςίμων και υλικϊν δόμθςθσ κατά τθν διάρκεια πυρκαγιάσ.
 Ρρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ διάδοςθσ φωτιάσ ςε κλειςτοφσ
χϊρουσ.
 Διεξαγωγι πειραμάτων πραγματικισ κλίμακασ (Ρυροςβεςτικι
Ακαδθμία).
Τρζχοντα ερευνητικά προγράμματα (E.E.: I-SSB, MeeFS, ςυνεργαςία
Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία)

Διάδοςθ φωτιάσ ςε γεωμετρία
τυπικοφ κακιςτικοφ
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o

Θερμικι απεικόνιςθ
ατμοποιοφμενου
ςταγονιδίου
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Θεματικό Ενότητα: Καύςη – θερμοχημεύα
 Ανάπτυξθ μεκόδων κερμο-κινθτικισ μοντελοποίθςθ καφςθσ.
 Ανάπτυξθ λεπτομεροφσ μθχανιςμοφ χθμικισ κινθτικισ για τθν
καφςθ μικρϊν υδρογονανκράκων (C1-C6) με ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν χθμεία χαρακτθριςτικϊν οξυγονωμζνων ςυςτατικϊν των
καυςίμων.
 Αρικμθτικι προςομοίωςθ κερμοχθμικϊν διεργαςιϊν ςε
ςυςτιματα κυψελϊν καυςίμου υψθλϊν κερμοκραςιϊν που
χρθςιμοποιοφν ςυμβατικά και εναλλακτικά καφςιμα.
 Ανάπτυξθ δικτφων αντιδραςτιρων για υπολογιςμό εκπομπϊν από
βιομθχανικζσ ςυςκευζσ καφςθσ.
 Μελζτθ τυρβωδϊν διφαςικϊν ροϊν αερίου-δζςμθσ ςταγονιδίων.
 Μελζτθ φαινομζνων μεταφοράσ κατά τθν ατμοποίθςθ
ςταγονιδίων.
 Μελζτθ αντιδραςτιρων «ςτακεροποιθμζνθσ ψυχρισ φλόγασ».
Τρζχοντα ερευνητικά προγράμματα (E.E.: FlameSOFC, FC-DISTRICT,
COST-CM0901)

Ρειραματικι διάταξθ μζτρθςθσ
ροισ κερμότθτασ ςε δομικά υλικά
υπό μεταβατικζσ ςυνκικεσ

Θεματικό Ενότητα: Εξοικονόμηςη - Αποθήκευςη Ενέργειασ
 Ανάπτυξθ καινοτόμου ςχιματοσ (κερμικό δίκτυο) για τθν
παραγωγι και διαχείριςθ ενζργειασ ςε ανακαινιςμζνεσ ι/και
νεόδμθτεσ, ενεργειακά αποδοτικζσ και οικονομικά βιϊςιμεσ
ςυνοικίεσ.
 Ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν εργαλείων για τθ προςομοίωςθ
ενεργειακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων αποκικευςθσ
ενζργειασ ςε κτιρια.
 Αξιολόγθςθ βελτιςτοποιθμζνων ςυςτθμάτων αποκικευςθσ και
διαχείριςθσ κερμικισ ενζργειασ ςε επίπεδο κτθρίου και ςυνοικίασ.
 Ενεργειακόσ χαρακτθριςμόσ Υλικϊν Αλλαγισ Φάςθσ (ΥΑΦ-PCM)
και πολυλειτουργικϊν δομικϊν υλικϊν.
 Βελτίωςθ ενεργειακϊν ιδιοτιτων δομικϊν υλικϊν.
 Διερεφνθςθ δυνατοτιτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με χριςθ ΥΑΦ.
Τρζχοντα ερευνητικά προγράμματα (E.E.: MESSIB, FC-DISTRICT, ECOSTONE, MeeFS)

Θεματικό Ενότητα: Αξιολόγηςη Ενεργειακών Συςτημάτων Περιβαλλοντικέσ επιπτώςεισ
 Εργαλεία πολυκριτθριακισ–περιβαλλοντικισ ανάλυςθσ (PYTHIALCA).
 Εργαλεία διαχείριςθσ ενζργειασ ςε ςυνοικίεσ και ςε παραγωγικζσ
μονάδεσ.







Τεχνο-οικονομικι και περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ ενεργειακϊν
ςυςτθμάτων για αποκεντρωμζνθ παραγωγι θλεκτριςμοφ και
κερμότθτασ.
Αξιολόγθςθ τεχνολογιϊν κυψελϊν καυςίμου για οικιακζσ και
καλάςςιεσ εφαρμογζσ.
Ενεργειακι παρακολοφκθςθ επιδεικτικισ κατοικίασ ςτθν
Αμφιλοχία και ενεργειακοφ οικίςκου Σχολισ Μθχ.-Μθχ. ςτο ΕΜΡ
Ανάλυςθ τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ φυςικϊν λίκων ωσ προσ τθν
ενεργειακι κατανάλωςθ, τθν ορκολογικι χριςθ πρϊτων υλϊν και
φυςικϊν πόρων, τθ διαχείριςθ παραπροϊόντων και τθ ςυνολικι
περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ.
Αξιολόγθςθ ενόσ καινοτόμου και ενεργειακά αποδοτικοφ
πολυλειτουργικοφ ςυςτιματοσ πρόςοψθσ κτθρίων, για μεταςκευι
κατοικιϊν ςε ςυνκικεσ φωτιάσ και αποτίμθςθ των ενεργειακϊν
επιδόςεων του νζου ςυςτιματοσ.
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Τρζχοντα ερευνητικά προγράμματα (E.E.: MC-WAP, FlameSOFC, FCDISTRICT, ECO-STONE, MeeFS, H2-FC LCA)

Ερευνητικά Προγράμματα:
Από το 2005 μζχρι ςιμερα το Εργ. ΕΜΣΚ ζχει ολοκλθρϊςει δεκατρία
ερευνθτικά προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ε.Ε., πζντε
εκνικά (χρθματοδότθςθ από τθ Γ.Γ.Ε.Τ. και το Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ) και πζντε
βιομθχανικά προγράμματα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3,5 εκατ. €.
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Τρζχοντα ερευνθτικά
προγράμματα Χρθματοδότθςθ Ε.Ε.

Εργαςτήριο Εφαρμοςμένησ Θερμοδυναμικήσ
Διευκυντισ Κακ. Ε. ογδάκθσ
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URL: http://www.lathermo.mech.ntua.gr

Περιγραφή
Το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ είναι ζνα από τα
παλαιότερα εργαςτιρια τθσ Σχολισ Μθχανολόγων Μθχανικϊν και
γενικότερα του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου. Ιδρφκθκε από τον
αείμνθςτο Κακθγθτι Τρυπάνθ, ο οποίοσ δίδαξε (μεταξφ άλλων) τθν
Θερμοδυναμικι ςτθν Ανωτάτθ Σχολι Μθχανολόγων - Θλεκτρολόγων.
Ο Κακθγθτισ Δ.Α. Κουρεμζνοσ που ανζλαβε κατόπιν τθν ζδρα τθσ
Θερμοδυναμικισ υποςτιριξε διδακτικά και ερευνθτικά τουσ τομείσ τθσ
Θερμοδυναμικισ των Κακαρϊν Ουςιϊν και Μιγμάτων, των Κινθτιρων
Εςωτερικισ Καφςθσ, των Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων και των
Αεροπορικϊν Κινθτιρων. Στα χρόνια που ακολοφκθςαν το Εργαςτιριο
επζδειξε λαμπρό επιςτθμονικό ζργο με μεγάλο αρικμό επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων και διδακτορικϊν διατριβϊν καλφπτοντασ όλουσ τουσ
παραπάνω τομείσ. Το επιςτθμονικό και διδακτικό ζργο ςυνεχίηεται ωσ
ςιμερα υπό τθν κακοδιγθςθ του Κακθγθτι Ε.Δ. ογδάκθ, ο οποίοσ
κατόπιν ςχετικισ αποφάςεωσ τθσ 2/4/2002 ανζλαβε τθν διεφκυνςθ
του Εργαςτθρίου.
Οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου είναι οι εξισ:
-

-

-

Σχεδιαςμόσ, ανάλυςθ, προςομοίωςθ και βελτιςτοποίθςθ
κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων και κφκλων,
Σχεδιαςμόσ, ανάλυςθ, προςομοίωςθ και βελτιςτοποίθςθ
κλιματιςτικϊν ςυςτθμάτων ανοικτοφ εξατμιςτικοφ κφκλου με
υγρό και ςτερεό προςροφθτικό υλικό,
Σχεδιαςμόσ, ανάλυςθ, προςομοίωςθ και βελτιςτοποίθςθ
εναλλακτϊν κερμότθτασ,
Ρροςομοίωςθ και βελτιςτοποίθςθ κλιματιςτικϊν μονάδων
απορροφιςεωσ με κερμικά θλιακά ςυςτιματα,
Μοντελοποίθςθ μθχανϊν Stirling,
Σχεδιαςμόσ, ανάλυςθ, προςομοίωςθ και βελτιςτοποίθςθ
ψυκτικϊν μονάδων εγχυτιρα και ςυνδυαςμζνων μονάδων
απορρόφθςθσ – εγχυτιρα,
Θερμοδυναμικι ανάλυςθ μθ αναςτρζψιμων διφαςικϊν
διεργαςιϊν διμεροφσ μίγματοσ.

Στα πλαίςια των δραςτθριοτιτων του Εργαςτθρίου, παρζχονται οι
ακόλουκεσ υπθρεςίεσ:
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-

Μελζτεσ εφαρμογισ και τεχνοοικονομικζσ μελζτεσ ζργων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον κτθριακό τομζα,
Διεξαγωγι ενεργειακϊν επικεωριςεων ςε κτιρια,

-

Μελζτεσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ κτθρίων.

Προπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο προςφζρονται τζςςερα προπτυχιακά μακιματα:
Θερμοδυναμικι Ι (4 ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό ςτισ Σχολζσ ΜΜ και
ΝΜΜ
και
επιλογισ
ςτθ
Σχολι
ΘΜΜΥ),
Ετιςιοσ αρικμόσ ΜΜ φοιτθτϊν (μ.ο.): 300
Ετιςιοσ αρικμόσ ΝΜΜ φοιτθτϊν (μ.ο.): 100
Ετιςιοσ αρικμόσ ΘΜΜΥ φοιτθτϊν (μ.ο.): 20
Διδάςκοντεσ Κακ. Ε. ογδάκθσ, Λεκτ. Ειρ. Κορωνάκθ
-

Θερμοδυναμικι ΙΙ (7ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 100
Διδάςκων Κακ. Ε. ογδάκθσ,

-

Λογιςμικό Θερμοδυναμικισ (7ο Εξάμθνο, Κατ’ επιλογιν
υποχρεωτικά ςτθν Κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ Μθχανολόγου
Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 20
Διδάςκοντεσ Κακ. Ε. ογδάκθσ, Λεκτ. Ειρ. Κορωνάκθ

-

Ψφξθ ΙΙ (9ο Εξάμθνο, Κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 60
Διδάςκουςα Λεκτ. Ειρ. Κορωνάκθ

Μεταπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο προςφζρονται δφο μακιματα ςτα πλαίςια του
Διατμθματικοφ
Ρρογράμματοσ
Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ «Ραραγωγι & Διαχείριςθ Ενζργειασ»:
Θερμοδυναμική και Μετάδοςη Θερμότητασ
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 20
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Εκπαίδευςη

Εξοικονόμηςη Ενέργειασ ςτα Κτήρια – Ενεργητικά υςτήματα
(υνδιδαςκαλία με Καθηγητέσ από τη χολή ΗΜΜΤ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.: 40
εμινϊρια Εκπαύδευςησ Ενεργειακών Επιθεωρητών
εμινάριο Επιθεωρητών Κτηρίου
Κφκλοσ 1 - Ενότθτα 2: Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίου
Κφκλοσ 2 - Ενότθτα 3: Ενεργειακι Επικεϊρθςθ Κτθρίου
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εμινάριο Επιθεωρητών Εγκαταςτάςεων Κλιματιςμού
Κφκλοσ 1 - Ενότθτα 2 - Σχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων ψφξθσ και
κλιματιςμοφ κτθρίων
Κφκλοσ 2 - Ενότθτα 2: Επικεϊρθςθ εγκατάςταςθσ ψφξθσ και
κλιματιςμοφ.
«Προγρϊμματα Δια Βύου Μϊθηςησ»
Το Εργαςτιριο ςυμμετείχε ενεργά ςτθ ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ
«Σφγχρονεσ Ενεργειακζσ Τεχνολογίεσ» που υποβλικθκε ςτθ Πράξθ με
τίτλο «Προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ ΑΕΙ για τθν Επικαιροποίθςθ
Γνώςεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
Επιπροςκζτωσ, το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ
ςυμμετζχει και ςτθν πρακτική άςκηςη προπτυχιακϊν φοιτητϊν.

Εξοπλιςμόσ
Εγκαταςτϊςεισ
Μονοβϊθμιοσ ψύκτησ απορρόφηςησ

Οι ψφκτεσ μονοβάκμιασ απορρόφθςθσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτα
ςυςτιματα θλιακοφ κλιματιςμοφ και ςε ςυςτιματα τριπαραγωγισ. Το
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ ζχει εγκαταςτιςει ζναν
ψφκτθ μονοβάκμιασ απορρόφθςθσ ο οποίοσ εξυπθρετεί ερευνθτικοφσ
ςκοποφσ. Για το λόγο αυτόν, υπάρχει ζνασ πλακοειδισ εναλλάκτθσ ο
οποίοσ λειτουργεί ωσ καταςτροφζασ ψυκτικοφ φορτίου. Θ ονομαςτικι
ιςχφσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι 300 kW και ο ςυντελεςτισ
ςυμπεριφοράσ 0.7. Το ςφςτθμα απορρόφθςθσ χρθςιμοποιεί τον
ψυκτικό πφργο που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν ταράτςα του κτθρίου.

Διβϊθμιοσ ψύκτησ απορρόφηςησ

Με ςκοπό τθ κερμοδυναμικι ανάλυςθ και τθν παραμετρικι μελζτθ, το
Εργαςτιριο ζχει εγκαταςτιςει ζναν διβάκμιο ψφκτθ απορρόφθςθσ. Θ
ονομαςτικι ιςχφσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι 16 kW ενϊ θ κερμικι
απόδοςθ ςε πλιρεσ φορτίο είναι 1.1.

Θερμοκινητόρασ ςυμπαραγωγόσ STIRLING

Ο ςυνδυαςμόσ των μθχανϊν Stirling με ςυγκεντρωτικοφσ ςυλλζκτεσ
θλιακισ ακτινοβολίασ αποτελεί πλζον κοινι μζκοδο ςυμπαραγωγισ
και τριπαραγωγισ. Το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ
του Ε.Μ.Ρ. ζχει εγκαταςτιςει μία μθχανι Stirling για ερευνθτικζσ
δράςεισ. Θ θλεκτροπαραγωγικι τθσ ιςχφσ είναι 7.5 kW. Θ τροφοδοςία
τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ γίνεται με φυςικό αζριο
και τα προϊόντα τθσ είναι θλεκτριςμόσ και κερμότθτα. Σε μία
εφαρμογι εμπορικισ χριςθσ, ο θλεκτριςμόσ κα ενταςςόταν ςτο
δίκτυο του ρεφματοσ, ενϊ θ κερμότθτα κα χρθςιμοποιοφνταν για
τθλεκζρμανςθ/τθλεψφξθ ι για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ.

Ψύκτησ προςρόφηςησ με silica gel

Το ςφςτθμα αυτό είναι ανοικτοφ κφκλου, χρθςιμοποιεί ςτερεό
προςροφθτικό υλικό silica gel και βρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Εργαςτθρίου. Θ μζγιςτθ παροχι αζρα είναι 690 m³/h. Μζςω ενόσ
περιςτροφικοφ εναλλάκτθ εμποτιςμζνου με προςροφθτικό μζςο,
τζτοιου είδουσ ςυςτιματα αφυγραίνουν τον αζρα του περιβάλλοντοσ
που ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα. Το βαςικό πλεονζκτθμα των ςυςτθμάτων
αυτϊν είναι θ δυνατότθτα ςυγκράτθςθσ ςθμαντικϊν ποςοτιτων
υγραςίασ από τον αζρα. Μάλιςτα, ςε ςχζςθ με τουσ ψφκτεσ ανοικτοφ
κφκλου υγροφ προςροφθτικοφ μζςου, ζχουν μεγαλφτερθ ικανότθτα
αφφγρανςθσ. Για το λόγο αυτόν, χρθςιμοποιοφνται ςε χϊρουσ όπου θ
ρφκμιςθ τθσ υγραςίασ είναι απαραίτθτθ, όπωσ είναι οι βιβλιοκικεσ, τα
μουςεία και οι χϊροι φφλαξθσ τροφίμων.
Στο πλαίςιο εργαςτθριακισ άςκθςθσ λαμβάνουν χϊρα μετριςεισ τθσ
αφυγραντικισ ικανότθτασ τθσ διάταξθσ κάτω από διαφορετικζσ
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Μετριςεισ, ςε επίπεδο εργαςτθριακισ άςκθςθσ των μακθμάτων του
Εργαςτθρίου, πραγματοποιοφνται για διάφορεσ ςυγκεντρϊςεισ
διαλφματοσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ ϊςτε να εξάγονται
ςυμπεράςματα για το ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ τθσ διάταξθσ.
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Μονϊδα αφαλϊτωςησ αντύςτροφησ ώςμωςησ

Θ χριςθ μονάδων αφαλάτωςθσ για τθν παραγωγι κακαροφ νεροφ
(πόςιμου ι αποςταγμζνου) από υφάλμυρο ι καλαςςινό νερό τα
τελευταία χρόνια ωσ θ πιο αξιόπιςτθ λφςθ ςτθν ουςιαςτικι
αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ. Το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ
Θερμοδυναμικισ διακζτει ςτισ εγκαταςτάςεισ του μία μονάδα
αφαλάτωςθσ ανάςτροφθσ ϊςμωςθσ μζγιςτθσ παραγωγισ νεροφ 150
lt/ h. Θ μονάδα ζχει τθ δυνατότθτα εκ των προτζρων κακοριςμοφ των
ιδιοτιτων του παραγόμενου νεροφ. Θ τροφοδοςία τθσ εξαςφαλίηεται
μζςω τθσ γεϊτρθςθσ του Ε.Μ.Ρ.. Θ μονάδα είναι ενδεικτικι των
αναγκϊν μιασ πραγματικισ κατανάλωςθσ και διακζτει πλικοσ
αυτοματιςμϊν και ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Στο πλαίςιο
εργαςτθριακισ άςκθςθσ αξιολογείται θ ικανότθτα αφαλάτωςθσ τθσ
μονάδασ κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ αγωγιμότθτασ του
ρευςτοφ.

Πειραματικό Διϊταξη Εξατμιςτικόσ Ψύξησ κατϊ
Maisotsenko
RΦ200
(Air flow)

B

A

D

E

F

t1,wor, φ1,wor
Rwor

Rpro

HMX
G

t2,pro, φ2,pro, υ2,pro

Cooling space

t2,wor, φ2,wor, υ2,wor

26

C

tamb, φamb

Exhaust
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κλιματικζσ ςυνκικεσ και χριςεισ χϊρων ϊςτε να καλφπτονται οι
βιομθχανικζσ
εφαρμογζσ
(φαρμακοβιομθχανίεσ,
βιομθχανίεσ
τροφίμων, control rooms κ.α.).

t1,pro, φ1,pro
Η

Ο κφκλοσ αυτόσ χρθςιμοποιεί μια πρωτότυπθ γεωμετρία ϊςτε ν α
μεγιςτοποιείται θ ψυκτικι απόδοςθ. Τα αποτελζςματα τθσ
πειραματικισ διαδικαςίασ κατζδειξαν τθν αποτελεςματικότθτα του
ψφκτθ ωσ κατάλλθλου ακόμα και τθν πλιρθ αντικατάςταςθ
ςυμβατικϊν ψυκτϊν, παρζχοντασ αδιάλειπτα νωπό αζρα ςχεδόν
ςτακερισ κερμοκραςίασ 21oC – 22oC και υγραςίασ περίπου 55%.

Θερμογραφικι κάμερα

Θερμογραφικι ανάλυςθ κτθρίου

Θερμογραφικι ανάλυςθ
αγωγοφ με ψυκτικό ρευςτό

Σφςτθμα ανεμομζτρου κερμοφ νιματοσ τριϊν ςυνιςτωςϊν,
θλεκτρονικά μανόμετρα, πυρανόμετρο, κερμοκάμερα, υγραςιόμετρο,
λουξόμετρο, θλεκτρονικόσ αναλυτισ καυςαερίων, τριφαςικόσ
αναλυτισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θλεκτρονικόσ ανιχνευτισ διαρροϊν.

Λογιςμικϊ
Σθμαντικό μζροσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ του Εργαςτθρίου
είναι θ ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων.
Ενδεικτικά παρατίκενται τα εξισ υπολογιςτικά μοντζλα που
αναπτφχκθκαν:
- Θερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ αλάτων και γλυκολϊν και αμμωνίασ,
- AMOCO: προςομοίωςθ κρυοψυκτϊν και κερμικϊν μθχανϊν
Stirling,
- Υπολογιςτικόσ κϊδικασ αδιαβατικοφ μοντζλου κερμοδυναμικισ
ανάλυςθσ κακϊσ και του βελτιωμζνου ςτο οποίο προςτίκεται θ
ικανότθτα του αναγεννθτι, ο υπολογιςμόσ τθσ διάχυςθσ ενζργειασ,
κακϊσ και θ πτϊςθ πίεςθσ που αναπτφςςεται κατά τθν
παλινδρομικι κίνθςθ του αερίου ςτουσ χϊρουσ τθσ μθχανισ,
- Υπολογιςτικόσ
κϊδικασ
κερμοδυναμικισ
βελτιςτοποίθςθσ
αναγεννθτι,
- Υπολογιςτικόσ κϊδικασ κερμοδυναμικισ βελτιςτοποίθςθσ μθχανϊν
stirling βαςιηόμενοσ ςτο μοντζλο που ανζπτυξε ο R.Tew για τισ
ανάγκεσ του διαςτθμικοφ προγράμματοσ τθσ NASA,
- Μονοδιάςτατθ Ρροςομοίωςθ εξατμιςτικϊν ψυκτϊν,
- Μονοδιάςτατθ και διδιάςτατθ κερμαντλιϊν απορρόφθςθσ,
- Ρροςομοίωςθ ςυςτθμάτων ανοικτοφ εξατμιςτικοφ κφκλου με
ςτερεό αφυγραντικό υλικό ςε ενεργθτικοφσ και πακθτικοφσ
περιςτροφικοφσ εναλλάκτεσ,
- Ρροςομοίωςθ ςυςτθμάτων ανοικτοφ εξατμιςτικοφ κφκλου,
αδιαβατικϊν και μθ αδιαβατικϊν, με υγρά αφυγραντικά υλικά (LiCl,
LiBr, CaCl2).
Τα εμπορικά προγράμματα που ζχουν προμθκευτεί και
χρθςιμοποιοφνται από το εργαςτιριο είναι: MathCad, MatLab, ComSol
Multiphysics.
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Διατϊξεισ για την εκπόνηςη Ενεργειακών Επιθεωρόςεων
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Ζρευνα
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Θλιακι Ψφξθ με υγρό
αφυγραντικό υλικό

Διαγράμματα P-v για το χϊρο
ςυμπίεςθσ, εκτόνωςθσ και για
όλουσ τουσ εργαηόμενουσ
χϊρουσ τθσ μθχανισ Stirling

Θεματικό
Ενότητα:
Ψύκτεσ
Απορρόφηςησ
και
Προςρόφηςησ
- Ολοκλθρωμζνθ υπολογιςτικι προςομοίωςθ μονοβάκμιων και
διβάκμιων ψυκτϊν απορρόφθςθσ (μονοδιάςταςθ και διδιάςταςθ),
- Θερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ αλάτων, διαλυμάτων γλυκόλθσ και
αμμωνίασ,
- Θερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ ψυκτικϊν μζςων,
- Ρεριβαλλοντικι και Ενεργειακι επίδραςθ των διαρροϊν ψυκτικϊν
μζςων ςτισ εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ και ςτισ βιομθχανικζσ
εφαρμογζσ ψυκτικϊν καλάμων,
- Ολοκλθρωμζνθ υπολογιςτικι προςομοίωςθ ςυςτθμάτων ανοικτοφ
κφκλου με ςτερεά αφυγραντικά υλικά,
- Ρειραματικι διερεφνθςθ τθσ απόδοςθσ ςυςτθμάτων ανοικτοφ
κφκλου με ςτερεά αφυγραντικά υλικά silica gel,LiCl,
- κφκλου με υγρά αφυγραντικά υλικά,
- Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ όλων των αναπτυχκζντων υπολογιςτικϊν
κωδίκων.
Θεματικό Ενότητα: Θερμοκινητόρεσ Stirling και ελευθϋρου
εμβόλου
- Ολοκλθρωμζνθ υπολογιςτικι προςομοίωςθ μονοβάκμιων και
διβάκμιων ψυκτϊν απορρόφθςθσ,
- Θερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ αλάτων, διαλυμάτων γλυκόλθσ και
αμμωνίασ
Θεματικό Ενότητα: Εξατμιςτικού Ψύκτεσ
- Ολοκλθρωμζνθ υπολογιςτικι προςομοίωςθ εξατμιςτικϊν ψυκτϊν,
- Ρειραματικι διερεφνθςθ τθσ απόδοςθσ εξατμιςτικϊν ψυκτϊν με
εναλλάκτθ κερμότθτασ κατά Maisotsenko

Θερμογραφικι ανάλυςθ
φυτεμζνου δϊματοσ

Θεματικό Ενότητα: Εξοικονόμηςη Ενϋργειασ ςτα Κτόρια και
ςτισ Η/Μ εγκαταςτϊςεισ
- Ενεργειακζσ μελζτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο κζλυφοσ των
κτθρίων και ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ,
- Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των φυτεμζνων δωμάτων ςε κτιρια
τριτογενοφσ τομζα,
- Αξιολόγθςθ τθσ μείωςθ τθσ απόδοςθσ των ψυκτικϊν
εγκαταςτάςεων λόγω διαρροϊν ψυκτικϊν μζςων (ςφγκριςθ
περιβαλλοντικϊν δεικτϊν για φιλικά προσ το περιβάλλον ψυκτικά
μζςα)

Ολοκλθρϊκθκαν διδακτορικζσ διατριβζσ ςε κζματα υπολογιςτικισ
ανάλυςθσ-προςομοίωςθσ ψυκτϊν απορρόφθςθσ, μθχανϊν stirling,
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμα καφςιμα, εγχυτιρων και
εφαρμογισ αυτϊν ςε ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Ερευνητικϊ Έργα
Στο πλαίςιο ςυνεργαςίασ του Εργαςτθρίου Εφαρμοςμζνθσ
Θερμοδυναμικισ με Εκπαιδευτικά Ιδρφματα του Εξωτερικοφ αλλά και
με εταιρείεσ και Υπουργεία εκπονικθκαν ερευνθτικά ζργα ςχετικά με
τισ διαρροζσ ψυκτικϊν μζςων και τισ περιβαλλοντικζσ τουσ επιπτϊςεισ
κακϊσ και ζργα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ.
Επιπροςκζτωσ, ζχουν υποβλθκεί πλφςτεσ προτάςεισ με ερευνθτικά
κζντρα και εκπαιδευτικά ιδρφματα του εξωτερικοφ.

www.realskillseurope.eu
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Προπτυχιακϋσ - Μεταπτυχιακϋσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ
Διδακτορικϋσ διατριβϋσ
Το Εργαςτιριο ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςε κζματα που άπτονται των ερευνθτικϊν
του δραςτθριοτιτων.
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Εργαςτήριο Ηλιακήσ Ενέργειασ - Εργαςτήριο
Ψύξησ και Κλιματιςμού
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Διευκυντισ Κακ. Κ.Αντωνόπουλοσ
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Τα Εργαςτιρια (α) Ψφξθσ και Κλιματιςμοφ και (β) Θλιακισ Ενζργειασ
ζχουν ςτόχουσ τθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν, τθν ζρευνα και τθν
παροχι υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ.
Στα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ των Ρροπτυχιακϊν μασ Σπουδαςτϊν
διεξάγονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ενϊ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ
παρζχεται θ δυνατότθσ τθσ εκπόνθςθσ Διδακτορικϊν Διατριβϊν από
τουσ Μεταπτυχιακοφσ μασ Σπουδαςτζσ, αλλά και τθσ διεξαγωγισ
ερευνθτικϊν προγραμμάτων.

Εκπαίδευςη
Τα Εργαςτιρια Ψφξθσ και Κλιματιςμοφ, Θλιακισ Ενζργειασ
προςφζρουν τα παρακάτω μακιματα (ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν):

Προπτυχιακϊ μαθόματα
- Κλιματιςμόσ (9ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 200
Διδάςκοντεσ: Κακ. Κ. Αντωνόπουλοσ, Λεκτ. Χ. Τηιβανίδθσ
- Θλιακι Ενζργεια (9ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό ςτθν Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 240
Διδάςκοντεσ: Κακ. Κ. Αντωνόπουλοσ, Λεκτ. Χ. Τηιβανίδθσ
- Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι Φαινομζνων Μεταφοράσ (8ο Εξάμθνο, Κατ’
επιλογιν
υποχρεωτικά
ςτθν
Κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ
Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 70
Διδάςκων: Κακ. Κ. Αντωνόπουλοσ
- Ψφξθ Ι (8ο Εξάμθνο, Υποχρεωτικό ςτθν Κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ
Μθχανολόγου Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 235
Διδάςκων: Λεκτ. Χ. Τηιβανίδθσ
- Θερμικι Συμπεριφορά Κτθρίων (9ο Εξάμθνο, Κατ’ επιλογιν
υποχρεωτικά ςτθν Κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ Μθχανολόγου
Μθχανικοφ)
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 120
Διδάςκων: Λεκτ. Χ. Τηιβανίδθσ

Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ ΙΙ- Ηλιακή Ενέργεια-Γεωθερμία
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (μ.ο.): 40
Βακμολόγθςθ: Εξετάςεισ 100%.

Περιγραφή - Δραςτηριότητεσ
Μεταξφ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων των εργαςτθρίων αλλά και
των υπθρεςιϊν που προςφζρονται προσ τρίτουσ περιλαμβάνονται:
- Μετριςεισ κερμικϊν ιδιοτιτων κερμομονωτικϊν υλικϊν, απλϊν και
πολλαπλϊν υαλοπινάκων και γενικϊσ οικοδομικϊν υλικϊν.
- Ανάλυςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ πολυςτρωματικϊν τοίχων.
- Μζτρθςθ τθσ κερμικισ διαπερατότθτασ μονωτικϊν πινάκων για
διάφορεσ εφαρμογζσ, π.χ. τοιχωμάτων ψυκτικϊν καλάμων.
- Υπολογιςτικι προςομοίωςθ τθσ δυναμικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ
κτθρίων, κακϊσ και ανάπτυξθ ςχετικοφ λογιςμικοφ.

Ρραγματικι κεντρικι κλιματιςτικι
ςυςκευι (μονάδα επεξεργαςίασ υγροφ
αζρα)

- Ανάλυςθ και παροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν γιά: (α) εξειδικευμζνα
ςυςτιματα κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ, (β) κζρμανςθ/κλιματιςμό
κτθρίων με κερμαινόμενα/ψυχόμενα δομικά ςτοιχεία ι ψυκτικοφσ
πίνακεσ οροφισ, (γ) ορκολογικι χριςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ςτον κτθριακό τομεα, (δ) χριςθ θλιακισ ενζργειασ ςτθν κζρμανςθ των
κτθρίων, (ε) χριςθ θλιακισ ενζργειασ ςτθν ψφξθ των κτθρίων με
μθχανζσ απορρόφθςθσ ςυμβατικϊν και νζων ψυκτικϊν μειγμάτων.
- Μελζτθ πακθτικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και δροςιςμοφ κτθρίων.
- Μζτρθςθ απόδοςθσ των ςυνιςτωςϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και
κλιματιςμοφ κτθρίων.
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Μεταπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο προςφζρεται ζνα μάκθμα ςτα πλαίςια του
Διατμθματικοφ
Ρρογράμματοσ
Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ «Ραραγωγι & Διαχείριςθ Ενζργειασ» (Συνδιδαςκαλία με
τον Κακ. Ε. Κοφκιο):

Εργαςτθριακό μοντζλο κεντρικισ
κλιματιςτικισ ςυςκευισ

- Επεξεργαςία μετριςεων θλιακισ ακτινοβολίασ και ανάπτυξθ
ςυςχετίςεων.
- Ανάλυςθ και παροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν για θλιακά ςυςτιματα (α)
ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, (β) κζρμανςθσ χϊρων, (γ) ψφξθσ με μθχανζσ
απορρόφθςθσ ςυμβατικϊν και νζων ψυκτικϊν μειγμάτων, (δ)
αποκικευςθσ κερμότθτασ και ψφχουσ, (ε) ξιρανςθσ, αφαλάτωςθσ,
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απόςταξθσ, βιομθχανικϊν εφαρμογϊν, (ςτ) πακθτικισ κζρμανςθσ και
δροςιςμοφ, (η) ψυκτικϊν πινάκων οροφισ.
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- Υπολογιςτικι προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ των παραπάνω
ςυςτθμάτων, κακϊσ και ανάπτυξθ ςχετικοφ λογιςμικοφ.
- Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ θλιακϊν ςυςτθμάτων, διαφόρων
εφαρμογϊν, κακϊσ και των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν αυτϊν.
Μοντζλο κλιματιςμοφ αυτοκινιτου

- Ανάλυςθ τθσ επίδραςθσ των χαρακτθριςτικϊν του κελφφουσ των
κτθρίων ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ για επίτευξθ ςυνκθκϊν κερμικισ
άνεςθσ.
- Μζτρθςθ κερμικϊν ιδιοτιτων υλικϊν αλλαγισ φάςθσ (PCM) κακϊσ
και ανάπτυξθ μεκόδων προςομοίωςθσ τθσ μεταβατικισ ςυμπεριφοράσ
αυτϊν και των εφαρμογϊν τουσ ςε πακθτικά και ενεργθτικά
ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ κτθρίων. Σχετικζσ παραμετρικζσ
αναλφςεισ και βελτιςτοποιιςεισ.

Εξοπλιςμόσ

Ρροςομοιωτισ υαλοςταςίου και
ειςερχομζνθσ θλιακισ ακτινοβολίασ εντόσ
του πειραματικοφ καλάμου

Ο εξοπλιςμόσ των Εργαςτθρίων, πζραν των Θ/Υ, τθσ βιβλιοκικθσ
λογιςμικοφ, των ςυςκευϊν μζτρθςθσ-αποκικευςθσ-επεξεργαςίασ των
τιμϊν των κερμικϊν μεγεκϊν (κερμοκραςία, υγραςία, παροχι,
ταχφτθτα αζρα, νεροφ, κλπ.) και άλλων μικροςυςκευϊν (κερμοκάμερα,
μονάδεσ fan-coil, αντλίεσ κερμότθτασ, κερμοςτατικοί κάλαμοι,
καταψφκτεσ, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, κλπ.) περιλαμβάνει:
- Εργαςτθριακι διάταξθ-μοντζλο κεντρικισ κλιματιςτικισ ςυςκευισ
εφοδιαςμζνθ με ςφςτθμα μζτρθςθσ και αποκικευςθσ των βαςικϊν
μεγεκϊν που εμφανίηονται κατά τθν πρόςδοςθ ι απαγωγι ποςοτιτων
κερμότθτασ ι και υδρατμοφ ςε ρεφμα υγροφ αζρα. Χρθςιμοποιείται
για τθν ανάλυςθ των τυπικϊν διεργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά
τθν επεξεργαςία του υγροφ αζρα ςτισ κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ (αιςκθτι
κζρμανςθ, φγρανςθ, ψφξθ με ι χωρίσ αφφγρανςθ, κλπ.).
Ρεριλαμβάνει αεραγωγό με ανεμιςτιρα μεταβλθτισ παροχισ,
θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ, ψυκτικό ςτοιχείο μθχανικισ ςυμπίεςθσ ατμοφ
και βραςτιρα για τθν παραγωγι υδρατμοφ.

Λζβθτασ, καυςτιρασ, δοχείο διαςτολισ και
λοιπά εξαρτιματα (μζροσ τθσ
εγκατάςταςθσ πραγματικισ κλιματιςτικισ
μονάδασ)

- Ρραγματικό ςφςτθμα κεντρικισ κλιματιςτικισ ςυςκευισ
αποτελοφμενο από: (α) διάταξθ λζβθτα πετρελαίου ιςχφοσ 60 kW με
καυςτιρα παροχισ 4.3-10 kg/h, δεξαμενι καυςίμου χωρθτικότθτασ 1
m3, ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου και προςταςίασ, κυκλοφορθτι και
κλειςτό δοχείο διαςτολισ 50 lt, (β) αερόψυκτο ψφκτθ νεροφ ιςχφοσ 20
kW, (γ) δεξαμενζσ κερμοφ και ψυχροφ νεροφ χωρθτικότθτασ 0.25 m3

- Ρειραματικόσ μονωμζνοσ κάλαμοσ βάςεωσ 5x3 m2 και φψουσ 2.75 m
καταςκευαςμζνοσ από μονωτικά δομικά πανϊ. Για να είναι δυνατι θ
ανάλυςθ τθσ δυναμικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ πολυςτρωματικϊν
τοίχων, ο κάλαμοσ αποτελείται από δφο ανεξάρτθτα τμιματα βάςεων
3x3 m2 και 2x3 m2 εκ των οποίων το πρϊτο είναι ςτακερό, ενϊ το
δεφτερο κυλίεται ςε ρόδεσ. Ζτςι είναι δυνατι θ απομάκρυνςθ του
κινθτοφ τμιματοσ ϊςτε να μπορεί να δομθκεί μεταξφ των δφο
τμθμάτων ο προσ μελζτθ τοίχοσ. Στα δφο τμιματα του καλάμου,
εκατζρωκεν του τοίχου, προςομοιάηονται με ειδικζσ διατάξεισ, οι
οποίεσ λαμβάνουν εντολζσ από Θ/Υ, οι ςυνκικεσ εξωτερικοφ και
εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, αντιςτοίχωσ.
- Ρειραματικόσ οικίςκοσ διαςτάςεων 6x6x6 m με τον κατάλλθλο
εξοπλιςμό για τθν ανάλυςθ τθσ δυναμικισ κερμικισ ςυμπεριφοράσ
των κτθρίων.

Μονάδα πραγματικισ κεντρικισ
κλιματιςτικισ ςυςκευισ με μζροσ του
ςυςτιματοσ αεραγωγϊν, ψφκτθ,
δεξαμενζσ νεροφ, κλπ. εξαρτιματα

Διαχωριηόμενοσ πειραματικόσ κάλαμοσ
με τθν προσ μελζτθ τοιχοποιία

- Δφο διατάξεισ μζτρθςθσ τθσ ειδικισ κερμικισ αγωγιμότθτασ των
υλικϊν με τθν μζκοδο τθσ κερμισ πλάκασ.
- Εργαςτθριακό μοντζλο ςυςτιματοσ θλιακισ κζρμανςθσ νεροφ
αποτελοφμενο από θλιακό ςυλλζκτθ με λαμπτιρεσ προςομοίωςθσ τθσ
θλιακισ ακτινοβολίασ, δεξαμενι αποκικευςθσ κερμοφ νεροφ,
ςωλθνϊςεισ και ςτοιχεία αυτϊν, ςυςτιματα αυτοματιςμϊν, ελζγχου,
αςφαλείασ, μετριςεων και χειριςμϊν μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.
- Ρλιρθσ πραγματικι διάταξθ θλιακισ κζρμανςθσ νεροφ με ςυλλεκτικι
επιφάνεια 6 m2.

Ζρευνα
Οι γνωςτικζσ περιοχζσ των Εργαςτθρίων Ψφξθs και Κλιματιςμοφ,
Θλιακισ Ενζργειασ είναι: Συμβατικόσ και μθ ςυμβατικόσ Κλιματιςμόσ
κτθρίων, εγκαταςτάςεισ ψφξθσ, υπολογιςτικι προςομοίωςθ κερμικισ
ςυμπεριφοράσ κτθρίων, μελζτθ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ, υλικά
αλλαγισ φάςθσ για κτθριακζσ εφαρμογζσ, κερμικά ςυςτιματα θλιακισ
ενζργειασ (προςομοίωςθ και μελζτθ εγκατάςταςθσ).
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εκάςτθ, (δ) κεντρικι κλιματιςτικι ςυςκευι με δοχείο ανάμειξθσ αζρα
(νωποφ και ανακυκλοφορίασ), διάταξθ φίλτρων, ςτοιχεία κζρμανςθσ,
ψφξθσ και ψφξθσ-αφφγρανςθσ αζρα, υγραντιρα, ανεμιςτιρα
διακίνθςθσ αζρα και μετακερμαντικό ςτοιχείο, (ε) δίκτυο ςωλθνϊςεων
με κυκλοφορθτζσ, ςτοιχεία διακοπισ, αςφαλείασ, κλπ., κακϊσ και
ςφςτθμα αεραγωγϊν προςαγωγισ και απαγωγισ αζρα με αντίςτοιχα
ςτόμια και λοιπά ςτοιχεία αεραγωγϊν.

Μοντζλο ςυςτιματοσ θλιακισ
κζρμανςθσ νεροφ με προςομοιωτι
θλιακισ ακτινοβολίασ
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Εργαςτήριο Θερμικών Διεργαςιών
Διευκφντρια Κακθγιτρια Δρ Ακθνά Στζγγου-Σαγιά
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

http://courseware.mech.ntua.gr/ml22139
Θ ίδρυςθ του Εργαςτθρίου των Θερμικϊν Διεργαςιϊν ζγινε με
πρωτοβουλία τθσ Κακ. Ακθνάσ Στζγγου - Σαγιά για εκπαιδευτικζσ
και ερευνητικζσ δραςτηριότητεσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο των:
«Συςκευϊν και Εγκαταςτάςεων Θερμικϊν Διεργαςιϊν όπωσ Ρφργων
Απορροφιςεωσ, Ρφργων Ψφξεωσ, Ξθραντθρίων, Στθλϊν Διαχωριςμοφ
Υγρϊν Μειγμάτων, Συμπυκνωτιρων Μειγμάτων και λοιπϊν Συςκευϊν
και Εγκαταςτάςεων Θερμικϊν Διεργαςιϊν».
Το Εργαςτιριο κεςμοκετικθκε το 1999 ςφμφωνα με το ΦΕΚ 177/3-91999 τεφχοσ α.
Θ ςυνειςφορά του Εργαςτθρίου των Θερμικϊν Διεργαςιϊν ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ςθμαντικι κακϊσ ςε αυτό γίνεται:

Εκπαίδευςη
Εκπαύδευςη προπτυχιακών ςπουδαςτών
Εκπόνθςθ κζματοσ ςτα πλαίςια των διδαςκομζνων μακθμάτων:
-Συςκευζσ και Εγκαταςτάςεισ Θερμικϊν Διεργαςιϊν (προςομοίωςθ και
ςχεδιαςμόσ διεργαςιϊν και ςυςτθμάτων) 9ου εξαμθνου (150
ςπουδαςτζσ/ζτοσ)
-Διαχείριςθ Ενζργειασ (ενεργειακοί ζλεγχοι-περιβαλλοντικά οφζλθ)
(130 ςπουδαςτζσ/ζτοσ)
Εκπόνθςθ Διπλωματικϊν εργαςιϊν.
Συμμετοχή ςτη διαδικαςία πρακτικήσ άςκηςησ προπτυχιακϊν
φοιτητϊν

Εκπαύδευςη μεταπτυχιακών ςπουδαςτών
Εκπόνθςθ κζματοσ ςτα πλαίςια των διδαςκομζνων μακθμάτων:
1. Ειςαγωγι ςτισ Τεχνολογίεσ Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ.
ΔΡΜΣ «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» (15 ςπουδαςτζσ/ζτοσ)
2.
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Ειςαγωγι ςτισ Τεχνολογίεσ Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ
Ορεινϊν Ρεριοχϊν.

3. Θερμοδυναμικι και Μετάδοςθ Θερμότθτασ.
ΔΡΜΣ «ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ» (20 ςπουδαςτζσ/ζτοσ)

Εκπόνηςη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών/
Διδακτορικών διατριβών
Το Εργαςτιριο ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςε κζματα που άπτονται των ερευνθτικϊν
του δραςτθριοτιτων. Ειδικότερα ςε:
Α.Θζματα διαχείριςθσ ενζργειασ ςε δθμόςια κτιρια, επαγγελματικά,
κατοικίεσ (Ενεργειακι χριςθ και ςυνκικεσ άνεςθσ).
Β. Διερεφνθςθ χαρακτθριςτικϊν τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ
ςτθν ενεργειακι χριςθ. Δυνατότθτεσ προςαρμογισ ςφγχρονων
τρόπων δόμθςθσ.
Γ.Μελζτεσ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ κτθρίων/χϊρων ειδικϊν ςυνκθκϊν
π.χ. Νθπιαγωγείου ςτθν Άρτα, παγοδρόμιο Μετςόβου.
Δ. Θζματα του αντικειμζνου του Εργαςτθρίου: ςχεδιαςμόσ, λειτουργία
προςομοίωςθ, βελτιςτοποίθςθ πφργων ψφξθσ (φυςικισ και
εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ), ξθραντιρων, ςτθλϊν διαχωριςμοφ,
εξατμιςτϊν, ςυμπυκνωτιρων, πφργων απορρόφθςθσ, εκρόφθςθσ.
Ε. Αξιοποίθςθ των ενεργειακϊν πόρων ςτο ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ
ΣΤ.Γεωκερμία,
Σχεδιαςμόσ,
Ρροςομοίωςθ,
Βελτιςτοποίθςθ
γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων.

υνεργαςύεσ με εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα του εξωτερικού
ςτα πλαύςια του Προγρϊμματοσ ωκρϊτησ:
 Universite Henri Poincare Nancy-1. Institut
National
Polytechnique de Lorraine, Nancy, France.
 Politecnico di Bari, Italy.
 Topics: Heat and Mass Transfer Processes for undergraduate
and postgraduate studies.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

ΔΡΜΣ «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΟΕΙΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ»,
Μ ε τ ς ό β ι ο Κ ζ ν τ ρ ο Δ ι ε π ι ς τ θ μ ο ν ι κ ι σ Ζ ρ ε υ ν α σ ( Μ Ε Κ Δ Ε ) του
ΕΜΡ ςτο Μζτςοβο (15 ςπουδαςτζσ/ζτοσ)

Στα πλαίςια του προγράμματοσ Τempus αναφζρεται θ εκπαίδευςθ
Κακθγθτϊν και Σπουδαςτϊν του Ρολυτεχνείου των Τιράνων ςε
ενεργειακά κζματα, θ ςυμβολι ςτο ςχεδιαςμό του υπολογιςτικοφ του
κζντρου και του Εργαςτθρίου Ενεργειακισ Τεχνολογίασ.
Το Εργαςτιριο ςυμμετζχει ςτο ζργο εκπαίδευςθσ ενεργειακϊν
επικεωρθτϊν και ςτισ προτάςεισ των ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΘΣΘΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ,
ΕΝΕΓΕΙΑ και ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ.
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Α) Εκπαίδευςθ Ενεργειακϊν επικεωρθτϊν με διαλζξεισ επί των:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ




Θερμομονωτικι επάρκεια κτθριακοφ κελφφουσ.
Στοιχεία Μετάδοςθσ Θερμότθτασ.

Β) Ρρογράμματα δια βίου μάκθςθσ



ΕΝΕΓΕΙΑ. Γεωκερμικά Συςτιματα.
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ. Χριςθ & λειτουργία ςυςτθμάτων ψφξθσκλιματιςμοφ με φιλικά προσ το περιβάλλον εργαηόμενα μζςα.
Νομικό πλαίςιο & διακίνθςθ. Διαχείριςθ τθσ ενζργειασ για
περιβαλλοντικά οφζλθ.

Εξοπλιςμόσ







Dryer installation for educational purposes
Computer Controlled Heat Transfer Teaching Equipment
(Armfield Ltd, UK) with computer compatible radial heat
conduction accessory.
ΘΤ30ΧC-Computer Controlled Heat Εxchanger Service module
(Armfield Ltd, UK) with HT33 Shell and Tube Heat Εxchanger
Personal Computers. Computational Tools.
International Computational Software
 CHEMCAD v. 6, v.6.1: process simulation software
(design new processes, unit operations).
Chemstations.
 WinTherm v. 8, RadTherm: Thermal Analysis Software.
ThermoAnalytics, Inc.
 TRNSYS v. 16.1, TESS LIBRARY, TRANSSOLAR
Energietechnik GmbH.,
 METEONORM v. 6.1 (Global Meteorogical Database)
and new versions.
 NIST Standard Reference Database 23- NIST Reference
 Fluid Thermodynamic and Transport Properties Version
8.0 (National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg).
 COMSOL Multiphysics, v. 4.2; Heat Transfer Module,
2010
 Gaia Geothermal. Ground Loop Design Software, GLD
2009, 2012
 GLHEPRO v. 4.0.9
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 FluidCal Substance CO2. F.I.R.S.T. GmbH
 Surfer 10. Contouring and 3D Surface Mapping for
Scientists and Engineers

Μεταφορά Θερμότθτασ και Μάηασ.
Επίλυςθ με υπολογιςτικζσ μεκόδουσ
προβλθμάτων
ροισ
με
μεταφορά
κερμότθτασ και μάηασ ςε κερμικζσ
διεργαςίεσ.
Φιλικά προσ το περιβάλλον ψυκτικά μζςα.
Νομικό πλαίςιο και διακίνθςθ.
Μελζτθ κερμοφυςικϊν ιδιοτιτων ψυκτικϊν
μζςων και μειγμάτων αυτϊν.
Λειτουργία ςυςτθμάτων ψφξθσ, κζρμανςθσ,
κλιματιςμοφ.
Εξεργειακι ανάλυςθ
Αντλίεσ κερμότθτασ, κερμικι άνεςθ και
περιβάλλον
Διαχείριςθ
τθσ
ενζργειασ
για
περιβαλλοντικά οφζλθ.
Ενεργειακι ςυμπεριφορά κτθρίων. Συμβολι
του Βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ
Θερμικι άνεςθ και ενεργειακι χριςθ
Γεωκερμικά
ςυςτιματα.
Γεωκερμικζσ
αντλίεσ
κερμότθτασ,
γεωκερμικοί
εναλλάκτεσ, υβριδικά ςυςτιματα για
κζρμανςθ και ψφξθ, ςτρατθγικζσ ελζγχου.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Ζρευνα
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Εργαςτήριο Μεταφοράσ Θερμότητασ
Διευκφντρια Κακθγιτρια Δρ Ακθνά Στζγγου-Σαγιά
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

http://courseware.mech.ntua.gr/ml22034/
Το Εργαςτιριο Μεταφοράσ Θερμότθτασ κεςμοκετικθκε το 2001
ςφμφωνα με το ΦΕΚ 66/6-4-2001 τεφχοσ α. από τον Ομότιμο Κακθγθτι
κ. Ξενοφϊντα Κακάτςιο ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Μεταφοράσ
Θερμότθτασ:
Μόνιμθ αγωγι κερμότθτασ ςε απλά και ςφνκετα ςτερεά ςϊματα.
Μεταβατικά φαινόμενα.
Συναγωγι. Εξαναγκαςμζνθ ςυναγωγι ςτο εςωτερικό αγωγϊν,
εγκάρςια ςε κυλινδρικά και παράλλθλθ ςε επίπεδα ςϊματα. Ελεφκερθ
ςυναγωγι ςε επίπεδα και κυλινδρικά ςϊματα. Αλλαγι φάςθσ
(ατμοποίθςθ, ςυμπφκνωςθ). Εναλλάκτεσ κερμότθτασ, τφποι,
λειτουργία. Βακμόσ απόδοςθσ. Ακτινοβολία και εφαρμογζσ.
Ο κ. Ξενοφϊν Κακάτςιοσ ςποφδαςε ςτο Ρολυτεχνείο του Μονάχου ςτθ
Σχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν. Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του
υπιρξε υπότροφοσ του Ρολυτεχνείου του Μονάχου και είναι Διδάκτωρ
Τεχνικϊν Επιςτθμϊν Ρολυτεχνείου Βιζννθσ. Ωσ Κακθγθτισ του Εκνικοφ
Μετςόβιου Ρολυτεχνείου ζχει διδάξει επί ςειρά ετϊν με ςυνζπεια και
ηιλο μακιματα του γνωςτικοφ αντικειμζνου Μεταφορά Θερμότθτασ
και Μάηασ ςε πολυάρικμουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ. Υλοποίθςε ερευνθτικά προγράμματα ςχετικά με τθν
καταςκευαςτικι και λειτουργικι βελτίωςθ ςυςκευϊν και
εγκαταςτάςεων εκμετάλλευςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ όπωσ οι
εναλλάκτεσ κερμότθτασ και οι ατμοπαραγωγοί, ιτοι με τθ βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν καφςθσ με ςτόχο αφενόσ τθν αφξθςθ του βακμοφ
απόδοςισ των και αφετζρου τθ δραςτικι μείωςθ των εκπεμπόμενων
ρφπων και ςυνεπϊσ τον περιοριςμό τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ.
Συνταξιοδοτικθκε το 2007 και ωσ ομότιμοσ Κακθγθτισ ςτθρίηει το
Εργαςτιριο που ίδρυςε.

Εκπαίδευςη
Ο εκπαιδευτικόσ φόρτοσ του Εργαςτθρίου είναι υπερβολικόσ διότι
περιλαμβάνει:
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Εκπαύδευςη προπτυχιακών ςπουδαςτών τθσ Σχολισ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν (4ο Εξάμθνο 350/ζτοσ) και τθσ
Σχολισ
Ναυπθγϊν
Μθχανολόγων
Μθχανικϊν
(6ο
Εξάμθνο110/ζτοσ)
ςτα
πλαίςια
του
Υποχρεωτικοφ
Μακιματοσ: Μεταφορά Θερμότθτασ Ι



υμμετοχό ςτη διαδικαςύα πρακτικόσ ϊςκηςησ
προπτυχιακών φοιτητών



Εκπαύδευςη μεταπτυχιακών ςπουδαςτών (20/ϋτοσ)
ςτα πλαύςια του μαθόματοσ:
-Θερμοδυναμικι και Μετάδοςθ Θερμότθτασ.
ΔΡΜΣ «ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ»
Αγωγι κερμότθτασ ςε απλά και ςφνκετα ςτερεά
ςϊματα.
Μεταβατικά φαινόμενα. Γραφικζσ και αρικμθτικζσ μζκοδοι.
Συναγωγι. Θεωρία ομοιότθτασ. Αδιάςτατοι αρικμοί Nusselt,
Prandtl, Grashof. Eξαναγκαςμζνθ ςυναγωγι. Ελεφκερθ
ςυναγωγι. Αλλαγι φάςθσ (ατμοποίθςθ, ςυμπφκνωςθ).
Εναλλάκτεσ κερμότθτασ.



Εκπόνηςη
Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών
Εργαςιών/ Διδακτορικών διατριβών
Το Εργαςτιριο ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ
προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςε κζματα που
άπτονται των ερευνθτικϊν του δραςτθριοτιτων.



Εργαςτηριακϋσ Αςκόςεισ
Εκπονοφνται δφο εργαςτηριακζσ αςκήςεισ:
Στθν πρϊτη άςκηςη το αντικείμενο είναι θ κατανόθςθ τθσ
μετάδοςθσ κερμότθτασ ςε ζναν εναλλάκτθ κερμότθτασ με
κζλυφοσ.
Συγκεκριμζνα
γίνεται
προςδιοριςμόσ
κερμοκραςιϊν ειςόδου-εξόδου του κερμοφ και ψυχροφ
νεροφ, υπολογιςμόσ μζςθσ λογαρικμικισ κερμοκραςιακισ
διαφοράσ, παρακολοφκθςθ/εξζλιξθ λειτουργίασ.
Στθ δεφτερθ άςκθςθ προςφζρουμε
τθ δυνατότθτα
εμπζδωςθσ τθσ μετάδοςθσ κερμότθτασ με αγωγι ςε ζνα απλό
κυλινδρικό ςϊμα. Συγκεκριμζνα γίνεται προςδιοριςμόσ τθσ
ειδικισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του ορείχαλκου με τθ βοικεια
τθσ εκπαιδευτικισ πειραματικισ διάταξθσ του Εργαςτθρίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Το μάκθμα Μεταφορά Θερμότθτασ Ι ζχει διδαχτεί ςε δφο
αυτοτελι τμιματα από το 1997 μζχρι 2007 από τουσ Κακθγθτζσ Ξ.
Κακάτςιο, Α. Στζγγου-Σαγιά. Από τθ ςυνταξιοδότθςθ του κ.
Κακάτςιου το μάκθμα διδάςκεται από τθν Κακθγιτρια Α.
Στζγγου- Σαγιά μζχρι τϊρα ςε ζνα τμιμα.
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Ζρευνα
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Επίλυςθ προβλθμάτων
Συμπφκνωςθ.

μεταφοράσ

Ρροςομοίωςθ και βελτιςτοποιιςεισ
Θερμότθτασ διαφόρων τφπων

κερμότθτασ.
ςχεδιαςμϊν

Εξάτμιςθ,
Εναλλακτϊν

Εργαςτήριο Μηχανών Εςωτερικήσ Καύςησ
(M.E.K.)
Περιγραφή
To Εργαςτιριο Μ.Ε.Κ. αποτελεί ζνα από τα παλαιότερα
κεςμοκετθμζνα εργαςτιρια του Τομζα Θερμότθτασ και τθσ Σχολισ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν Ε.Μ.Ρ. Ζχει επιδείξει πλοφςια εκπαιδευτικι
(προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μακιματα και διπλωματικζσ εργαςίεσ)
και ερευνθτικι δραςτθριότθτα, με πλικοσ δθμοςιεφςεων ςε διεκνι
Ρεριοδικά και Συνζδρια, διδακτορικζσ διατριβζσ και πολλά ερευνθτικά
προγράμματα.

Εκπαίδευςη
Προπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο Μ.Ε.Κ. προςφζρονται τζςςερα προπτυχιακά
μακιματα:
1) «Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ Ι και Εργαςτιριο».
Υποχρεωτικό μάκθμα του 6ου εξαμινου των Σχολϊν
Μθχανολόγων και Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν.
Ρεριλαμβάνει μία εργαςτθριακι άςκθςθ.
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν: 330 Μθχανολόγοι και 80
Ναυπθγοί
2) «Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ ΙΙ». Υποχρεωτικό μάκθμα του
8ου εξαμινου του Ενεργειακοφ Κφκλου Σπουδϊν τθσ Σχολισ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν.
Ετιςιοσ αρικμόσ φοιτθτϊν: 130
3) «Εναλλαγι Αερίων και Υπερπλιρωςθ Μ.Ε.Κ». Μάκθμα
επιλογισ του 8ου εξαμινου τθσ Σχολισ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Διευκυντισ: Κακ. Κ. ακόπουλοσ

4) «Καφςθ-φπανςθ Εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ». Μάκθμα επιλογισ
του 9ου εξαμινου τθσ Σχολισ Μθχανολόγων Μθχανικϊν.

Μεταπτυχιακϊ μαθόματα
Από το Εργαςτιριο Μ.Ε.Κ. προςφζρονται 5 μεταπτυχιακά μακιματα
ςτα πλαίςια των ΔΡΜΣ «Ραραγωγι και Διαχείριςθ Ενζργειασ» και
«Ρεριβάλλον και Ανάπτυξθ» του Ε.Μ.Ρ.
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1) «Θερμικζσ Μθχανζσ» (αρχζσ λειτουργίεσ και ειςαγωγικά
κζματα κερμοδυναμικισ α) Μ.Ε.Κ. και β) Αεριοςτροβίλων).
2) «Ρεριβαλλοντικι Τεχνολογία και Διαχείριςθ» (αντιρφπανςθ
Μ.Ε.Κ.).
3) «Θερμικοί Στακμοί Ι» (προωκθμζνα κζματα εμβολοφόρων
Μ.Ε.Κ.).
4) «Καφςιμα και Καφςθ» (Στοιχεία Καφςθσ).
5) Ειςαγωγι ςτισ Τεχνολογίεσ Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ»
(αντιρφπανςθ Μ.Ε.Κ.).

Εξοπλιςμόσ
To Εργαςτιριο Μ.Ε.Κ. είναι εξοπλιςμζνο με διάφορεσ μθχανζσ
εςωτερικισ καφςθσ ςυνικουσ ι ειδικισ καταςκευισ, (πρότυπουσ
πειραματικοφσ) κινθτιρεσ πετρελαίου και βενηίνθσ φυςικισ αναπνοισ
και υπερπλθρωμζνουσ.

Πειραματικζσ διατάξεισ πρότυπου μονοκφλινδρου (αριςτερά) και πολυκφλινδρου
υπερπλθρωμζνου κινθτιρα Diesel (δεξιά) εργαςτθρίου Μ.Ε.Κ.

Διατάξεισ αναλυτών καυςαερίων μόνιμθσ λειτουργίασ (αριςτερά) και δυναμόμετρο
οχθμάτων (δεξιά)

Πλοι οι κινθτιρεσ είναι ςυνδεδεμζνοι με δυναμόμετρα, και
περιλαμβάνουν ςφγχρονα θλεκτρονικά όργανα όπωσ πιεηοθλεκτρικοφσ
μετατροπείσ καταγραφισ πίεςθσ, επιταχυνςιόμετρα, παλμογράφουσ,

Αναλυτζσ καυςαερίων ταχείασ απόκριςθσ (ΝΟx, αικάλθσ και κορφβου καφςθσ) για
μετριςεισ μεταβατικισ λειτουργίασ

Τα προγράμματα Θ/Υ αξιοποιοφν κεωρθτικζσ και πειραματικζσ
αναλφςεισ διαφόρων φαινομζνων των Μ.Ε.Κ., ζχοντασ αναπτυχκεί εξ’
ολοκλιρου ςτο Εργαςτιριο. Οριςμζνα από αυτά ζχουν διατεκεί για
χριςθ και ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα και εταιρείεσ του
εξωτερικοφ (AVL, Robert Bosch GmbH, Daimler-Benz AG, Caterpillar).

Ζρευνα
Το επίπεδο του εξοπλιςμοφ του Εργαςτθρίου Μ.Ε.Κ. επιτρζπει τθν
παράλλθλθ εκπλιρωςθ του βαςικοφ προοριςμοφ του, που είναι θ
εκπαίδευςθ και θ βαςικι ζρευνα, με τθ δυνατότθτα παροχισ
ειδικευμζνων τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ. Οι υπθρεςίεσ
αυτζσ αναφζρονται ςε όλα τα είδθ Μ.Ε.Κ. και είναι ενδεικτικά οι εξισ:
• Εφαρμοςμζνθ ζρευνα,
• Ειδικζσ δοκιμζσ και μετριςεισ (π.χ. αξιολόγθςθ πρόςκετων καυςίμου
ι «ειδικϊν ςυςκευϊν» κινθτιρων, βελτιωτικϊν των εκπομπϊν ρφπων),
• Ζλεγχοι και γνωματεφςεισ,
• Ανάπτυξθ προςαρμοςμζνων μονάδων παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ
και διάγνωςθσ βλαβϊν,
• Τεχνικι αξιολόγθςθσ δοκιμϊν αποδοχισ (πχ. ςε κινθτιρεσ Diesel
ναυτικοφσ και θλεκτροπαραγωγισ),
• Ραροχι ςυμβουλϊν ςε ςχετικζσ μετρθτικζσ τεχνικζσ.
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ςφγχρονουσ αναλυτζσ καυςαερίων (μετρθτζσ καπνοφ μόνιμθσ και
μεταβατικισ λειτουργίασ, CO, NOx, HC και κορφβου καφςθσ), και
δυναμόμετρο οχθμάτων. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ κινθτιρων ςυνδζονται
με ςφγχρονα ςυςτιματα δειγματολθψίασ, αποκικευςθσ και
επεξεργαςίασ δεδομζνων, για εκτζλεςθ μετριςεων ςε πραγματικό
χρόνο με απευκείασ ςφνδεςθ των ςχετικϊν οργάνων με τουσ Θ/Υ του
Εργαςτθρίου.
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Το εργαςτιριο Μ.Ε.Κ. ζχει να επιδείξει ςθμαντικι ερευνθτικι
δραςτθριότθτα ςτισ παρακάτω περιοχζσ τα τελευταία 30 χρόνια:
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 Ρροςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ κινθτιρων πετρελαίου και βενηίνθσ
με μονοηωνικά ζωσ 3D πολυηωνικά μοντζλα καφςθσ, και πρόβλεψθ
του ςχθματιςμοφ ρφπων (ΝΟx, αικάλθ, CO).
 Μοντελοποίθςθ και πειραματικι διερεφνθςθ τθσ χριςθσ
βιοκαυςίμων (φυτικά ζλαια, βιοντιηελ, αλκοόλεσ κλπ) και αζριων
καυςίμων (φυςικό αζριο, βιοαζριο).
 Διάγνωςθ βλαβϊν ςε κινθτιρεσ Diesel με χριςθ υπολογιςτικοφ
μοντζλου.

Φορθτό διαγνωςτικό Ε.Μ.Π. (αριςτερά), εγκατεςτθμζνο ςτα Ναυπθγεία τθσ
Hyundai (δεξιά)

 Ρειραματικι μελζτθ και προςομοίωςθ τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ
λειτουργίασ κινθτιρων Diesel φυςικισ αναπνοισ και ςτροβιλουπερπλθρωμζνων (μεταβολζσ φορτίου, ςτροφϊν και εκκινιςεισ).

Σχεδιάγραμμα πειραματικισ κλίνθσ υπερπλθρωμζνου κινθτιρα Diesel κατά τθ
μεταβατικι λειτουργία με χριςθ βιοκαυςίμων

Αναλυτικά μοντζλα προςομοίωςθσ ζγχυςθσ καυςίμου.
Ρροςομοίωςθ μικτισ και ομογενοποιθμζνθσ (HCCI) καφςθσ.
Μοντζλα υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ (CFD).
Τεχνικζσ εκμετάλλευςθσ κερμότθτασ καυςαερίων.
Μζτρθςθ κερμοκραςιϊν με κερμοςτοιχεία υπερταχείασ απόκριςθσ,
και προςομοίωςθ κερμοκραςιακισ κατανομισ τοιχωμάτων
καλάμου καφςθσ με τριςδιάςτατα μοντζλα ςε μόνιμθ και
μεταβατικι κατάςταςθ.
 Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ τεχνικισ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ
εκπομπϊν ρφπων ναυτικϊν κινθτιρων που ζλαβε πρόςφατα
MARPOL Annex-VI Approval ςε ςυνεργαςία με τθν TESTO AG.
Ενδεικτικζσ πρόςφατεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπομπζσ αικάλθσ και κορφβου καφςθσ κατά τθν επιτάχυνςθ κινθτιρα Diesel με
χριςθ μιγμάτων πετρελαίου με βιοντιηελ ι βουτανόλθ
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Διάταξθ εκμετάλλευςθσ κερμότθτασ καυςαερίων οχθμάτων
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Εργαςτήριο Ψυκτικήσ Σεχνολογίασ Οχημάτων
Ψυγείων
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Διευκυντισ: Κακ. ογδάκθσ Ε.
http://atpstation.thermo.mech.ntua.gr/en/
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Περιγραφή
Το Εργαςτιριο Ψυκτικισ Τεχνολογίασ Οχθμάτων Ψυγείων
δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι των εφαρμογϊν τθσ βιομθχανικισ
ψφξθσ με διεξαγωγι βαςικισ και προςανατολιςμζνθσ ζρευνασ και
παροχι τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ. Εκπονοφνται
εξειδικευμζνεσ μελζτεσ και παρζχονται τεχνολογικζσ ςυμβουλζσ και
τεχνογνωςία για τα ακόλουκα κζματα:
-

-

Εφαρμογζσ βιομθχανικισ ψφξθσ ςτισ διαςυνοριακζσ μεταφορζσ και
τθν εςωτερικι διακίνθςθ ευπακϊν τροφίμων,
Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ για τθν ψυχρι αποκικευςθ, βραχυχρόνια
και μακροχρόνια αποκικευςθ,
Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ για τθν πρόψυξθ, απλι ψφξθ, ψφξθ υπό
ελεγχόμενθ ατμόςφαιρα, κατάψυξθ, βακεία κατάψυξθ των
ευπακϊν αγροτικϊν προϊόντων,
Εργαςτθριακζσ μετριςεισ ελζγχου, ςφμφωνα με τα διεκνι τεχνικά
πρότυπα, τθσ ψυκτικισ απόδοςθσ βιομθχανικϊν ψυκτικϊν
εγκαταςτάςεων.

Χριςτεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Εργαςτθρίου ζωσ ςιμερα
είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, το Υπουργείο
Γεωργίασ, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, το Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ,
Αγροτικοί Συνεταιριςμοί, ο Σφνδεςμοσ Ελλινων Εξαγωγζων, οι
Βιομθχανίεσ καταςκευισ ψυκτικϊν καλάμων και αυτοκινιτων
ψυγείων, Βιομθχανικά ψυκτικά ςυγκροτιματα, Ιχκυόςκαλεσ,
Βιομθχανίεσ
αλλαντικϊν
και
τροφίμων,
Τυροκομεία,
Γαλακτοβιομθχανίεσ κ.α., Εταιρείεσ Κλιματιςτικϊν Συςκευϊν.

Εξοπλιςμόσ
Μονϊδεσ Ελϋγχου ΑΣΡ
Στο Εργαςτιριο υπάρχει θ δυνατότθτα διεξαγωγισ ςυγκριτικϊν
εργαςτθριακϊν μετριςεων για ζλεγχο, ςφμφωνα με τα διεκνι τεχνικά
πρότυπα τθσ ψυκτικισ απόδοςθσ βιομθχανικϊν ψυκτικϊν
εγκαταςτάςεων και των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν αυτϊν, με χριςθ και
των νζων οικολογικϊν ψυκτικϊν μζςων, αμιγϊν και μιγμάτων (blends).
Για τθ διεξαγωγι των μετριςεων αυτϊν, υπάρχουν πλιρωσ
εξοπλιςμζνοι κερμοςτατικοί κάλαμοι προςομοίωςθσ ακραίων
ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ και ςυνκθκϊν ψυχόμενου χϊρου. Κατά

Με τθν ίδρυςθ των δφο πρωτοποριακϊν Μονάδων Ελζγχων ΑΤ, ςτθν
Ρολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου και ςτο Τεχνολογικό Ράρκο Λαυρίου,
που είναι διαπιςτευμζνεσ κατά ISO-17025 από το Εκνικό Σφςτθμα
Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) και ςυμπεριλαμβάνονται ςτον επίςθμο πίνακα
των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων Εργαςτθρίων ΑΤ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ του ΟΘΕ ςτθν Γενεφθ, είναι δυνατι θ διενζργεια δοκιμϊν
και μετριςεων του ειδικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτισ
διεκνείσ μεταφορζσ ευπακϊν τροφίμων όπωσ τα οχιματα ψυγεία και
οι ιςοκερμικζσ δεξαμενζσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ διατάξεισ
τθσ Διεκνοφσ Συμφωνίασ ΑΤ του ΟΘΕ, (Agreement for Transportation
of Perishable foodstuffs) .
Με τουσ ελζγχουσ αυτοφσ διαπιςτϊνεται και πιςτοποιείται θ ποιοτικι
επάρκεια και καταλλθλότθτα τθσ μονωτικισ ικανότθτασ αλλά και τθσ
ψυκτικισ επάρκειασ των εξοπλιςμϊν των οχθμάτων ψυγείων που
χρθςιμοποιοφνται
ςτισ
διεκνείσ
μεταφορζσ
ευπακϊν
γεωργοκτθνοτροφικϊν προϊόντων και τροφίμων υπό ψφξθ, με τισ
διαδικαςίεσ ελζγχου που προδιαγράφει θ Συμφωνία ΑΤ.
Οι δοκιμζσ και οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι διενεργοφνται εντόσ των δφο
ειδικά εξοπλιςμζνων κερμοςτατικϊν καλάμων εγκατεςτθμζνουσ, ο μεν
πρϊτοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τομζα Θερμότθτασ ςτο κτιριο Ν ςτθν
Ρολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου και ο δεφτεροσ ςτο κτιριο τθσ εμίηασ
ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τεχνολογικοφ και Ρολιτιςτικοφ Ράρκου
Λαυρίου.
Οι μετριςεισ καταγράφονται και αξιολογοφνται άμεςα με ςφςτθμα
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων (Data Acquisition System),
τθρϊντασ τα κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει θ Διεκνισ
Συμφωνία ΑΤ. Γενικά οι ζλεγχοι ΑΤ που προβλζπονται αφοροφν
ελζγχουσ κάκε ζξι και τρία ζτθ αναλόγωσ των περιπτϊςεων.
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περίπτωςθ είναι δυνατι θ αντιπαραβολι των πιο πάνω πειραματικϊν
αποτελεςμάτων, με τα κεωρθτικά αναμενόμενα, που γίνεται με τθ
βοικεια υπολογιςτικοφ κϊδικα προςομοίωςθσ λειτουργίασ ψυκτικϊν
ςυςτθμάτων, που αναπτφχκθκε ςτο Εργαςτιριο.

Το Εργαςτιριο διακζτει και κερμοκάμερα υψθλϊν προδιαγραφϊν για
τθν διενζργεια κερμογραφιςεων ςε υφιςτάμενεσ καταςκευζσ (κτιρια,
καλάμουσ κ.ά.) ϊςτε να ανιχνεφονται οι κερμογζφυρεσ και να
εντοπίηονται οι κερμικζσ απϊλειεσ.
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Θερμογραφικζσ αναλφςεισ κτθρίων και μθχανϊν, με τθ χριςθ κερμοκάμερασ του
Εργαςτθρίου

Ζρευνα
Παροχϋσ Εξειδικευμϋνων Επιςτημονικών Τπηρεςιών
Το ερευνθτικό προςωπικό του Εργαςτθρίου διενεργεί μετριςεισ
απόδοςθσ ψυκτικϊν και κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων και παρζχει
υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα προσ τθν βιομθχανία τθσ ψφξθσ
και των υπό ψφξθ μεταφορϊν, όπωσ είναι:
-
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-

Ζλεγχοσ και Ριςτοποίθςθ κατά ΑΤ ειδικϊν εξοπλιςμϊν για τισ
μεταφορζσ ευπακϊν τροφίμων,
Θερμογραφιςεισ / Ανίχνευςθ κερμικϊν απωλειϊν
τοιχωμάτων,
Ζλεγχοσ και Ριςτοποίθςθ κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν κατά ISO5151,
Ρροςομοίωςθ/μοντελοποίθςθ/μελζτθ
φαινομζνων
κερμομεταφοράσ και προτάςεισ βελτιςτοποίθςθσ μόνωςθσ ςε
μονωμζνουσ καλάμουσ με ειδικό λογιςμικό εξομοίωςθσ,
Ρροςομοίωςθ/μοντελοποίθςθ/μελζτθ οχιματοσ/ψυγείου και
μελζτθ/βελτιςτοποίθςθ ψυκτικοφ μθχανιματοσ και μόνωςθσ
με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου και
μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ,

Ρροςομοίωςθ/μοντελοποίθςθ
ςυμπιεςτϊν
ψυκτικϊν
εγκαταςτάςεων με ειδικό λογιςμικό και διεξαγωγι
ανάλυςθσ/βελτιςτοποίςθσ
χριςθσ
νζων
οικολογικϊν
ψυκτικϊν μζςων.

Το Εργαςτιριο ςυμμετζχει ενεργά ςτθν αντίςτοιχθ επιτροπι των
Θνωμζνων Εκνϊν (WP-11, Transport of Perishable Foodstuffs, U.N.
Economic Commission for Europe, Economic and Social Council) κακϊσ
και ςε Διεκνι Συνζδρια και Διεκνι Επιςτθμονικά Ρεριοδικά ςχετικά με
τθν Βιομθχανικι Ψφξθ.
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-
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