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 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε 
βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός 
των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο 
σχεδιασμός ενός συστήματος ψύξης είναι μερικές χαρακτηρι-
στικές περιπτώσεις. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 
προϋποθέτει την κατανόηση των φαινομένων μεταφοράς 
θερμότητας και εξοικείωση με τις τεχνικές που εφαρμόζονται 
στην πράξη. 

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται οι βασικές έννοιες και γίνεται η 
σύνδεση με τα αντικείμενα της Θερμοδυναμικής και της Ροής 
Ρευστών τα οποία προσφέρουν το θεωρητικό αναλυτικό 
υπόβαθρο. 

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου (§1.1 και §1.2) επισημαίνο-
νται οι διαφορές μεταξύ της θερμοδυναμικής ανάλυσης και 
των τεχνικών προβλημάτων που προσπαθεί να επιλύσει η 
Μεταφορά Θερμότητας. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα εφαρμογής των δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
και ορίζονται βασικές έννοιες, όπως αυτές της ισορροπίας, της 
μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης, του πεδίου τιμών 
θερμοφυσικών ιδιοτήτων και των μορφών ενέργειας.  

Στο δεύτερο μέρος (§1.3) περιγράφονται οι τρεις μηχανισμοί 
μεταφοράς θερμότητας (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία) 
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και παρουσιάζονται οι βασικές σχέσεις υπολογισμού του 
ρυθμού μεταφοράς θερμότητας. 

Τέλος, στο τρίτος μέρος (§1.4) παρουσιάζεται η μεθοδολογία 
κατάστρωσης των μαθηματικών μοντέλων και των ενεργει-
ακών ισοζυγίων, για την επίλυση προβλημάτων μεταφοράς 
θερμότητας. 

1.1 Αντικείμενο της Μεταφοράς Θερμότητας 
1.1.1 Μεταφορά Θερμότητας και Θερμοδυναμική 

 Θερμότητα είναι η ενέργεια που ανταλλάσσεται μεταξύ ενός συστήματος 
και του περιβάλλοντος (ή μεταξύ δύο συστημάτων), από τη θερμότερη 
προς την ψυχρότερη περιοχή, εξαιτίας της μεταξύ τους θερμοκρασιακής 
διαφοράς. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα τείνει σε κατάσταση θερμικής 
ισορροπίας, με αποκατάσταση μιας ομοιόμορφης θερμοκρασίας σε όλες 
τις περιοχές του. 

 Η Θερμοδυναμική μελετά συστήματα σε ισορροπία. Οι αρχές και οι 
μέθοδοι της θερμοδυναμικής ανάλυσης επιτρέπουν τον υπολογισμό του 
συνολικού ποσού θερμότητας που μεταφέρεται όταν ένα σύστημα 
μεταβαίνει από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη. Δεν μπορούν, 
όμως, να υπολογίσουν το ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιείται η 
μεταφορά θερμότητας. Κατά συνέπεια, δεν παρέχουν καμιά ένδειξη του 
χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας. Ο χρόνος, 
πράγματι, δεν αποτελεί μια θερμοδυναμική μεταβλητή. 

 Από τη σκοπιά του μηχανικού, το κρίσιμο πρόβλημα είναι ο προσδιορι-
σμός του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας στις συνθήκες της διεργασίας. 
Αυτή η πληροφορία θα επιτρέψει τον υπολογισμό του μεγέθους 
(διαστάσεις) και του κόστους της συσκευής που απαιτείται για τη 
μεταφορά μιας ποσότητας θερμότητας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι, ο 
επιστημονικός κλάδος της Μεταφοράς Θερμότητας έχει ως βασικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση των μηχανισμών με τους οποίους πραγματο-
ποιείται η μεταφορά θερμότητας και την ανάπτυξη σχέσεων υπολογισμού 
του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας. 

 Η ανάπτυξη του αντικειμένου της Μεταφοράς Θερμότητας στηρίζεται 
στα αξιώματα της Θερμοδυναμικής. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα 
επιτρέπει τον υπολογισμό ενεργειακών μεταβολών και δηλώνει ότι η 
συνολική ενέργεια που προσδίδεται (με τη μορφή θερμότητας ή έργου) σε 
ένα σύστημα είναι ίση με τη μεταβολή της ενέργειάς του. Στη Μεταφορά 
Θερμότητας, το αξίωμα αυτό αναφέρεται ως αρχή διατήρησης της 
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ενέργειας ή απλά ως ισοζύγιο ενέργειας. Το δεύτερο θερμοδυναμικό 
αξίωμα προσδιορίζει την κατεύθυνση μεταφοράς θερμότητας (από 
υψηλότερες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες). 

1.1.2 Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών 
 Περιορισμός θερμικών απωλειών με μόνωση. Ένα τυπικό πρόβλημα της 

χημικής βιομηχανίας είναι ο σχεδιασμός του συστήματος διανομής ατμού 
μιας βιομηχανικής μονάδας. Για να διερευνήσει τη δυνατότητα μείωσης 
των θερμικών απωλειών, ο μηχανικός θα πρέπει: 

 Να υπολογίσει τις θερμικές απώλειες όταν δεν υπάρχει μόνωση. 

 Να εξετάσει το είδος της μόνωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, 
υπολογίζοντας για κάθε εναλλακτικό μονωτικό υλικό (για δεδομένο 
πάχος και αγωγιμότητα) τις θερμικές απώλειες. 

 Να αξιολογήσει την επένδυση υπολογίζοντας το κόστος της 
προσθήκης μόνωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και το χρόνο 
αποπληρωμής.  

 Σχεδιασμός συστήματος εναλλαγής θερμότητας. Στο σχεδιασμό εναλλα-
κτών (π.χ. για την ψύξη ενός θερμού ρεύματος με νερό ψύξης), ο 
μηχανικός θα πρέπει: 

 Να επιλέξει τον τύπο του εναλλάκτη ανάλογα με τα θερμικά φορτία 
και τις ιδιότητες των ρευστών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γνωρίζει 
την επίδραση των διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων (ταχύτητα 
ροής, πτώση πίεσης, ρυθμός μεταφοράς θερμότητας) στην απόδοση 
της διάταξης. 

 Να προσδιορίσει το απαιτούμενο μέγεθος του εναλλάκτη για τις 
συνθήκες σχεδιασμού. 

 Να διερευνήσει την επίδραση διαφόρων μεταβλητών, όπως μεταβολές 
στη θερμοκρασία ή στην παροχή του νερού ψύξης ή/και του θερμού 
ρεύματος. 

 Να βελτιστοποιήσει τη διεργασία. Για παράδειγμα, η αύξηση της 
παροχής νερού βελτιώνει την απόδοση του εναλλάκτη (αυξάνει τόσο 
το συντελεστή μεταφοράς θερμότητας όσο και τη διαφορά θερμοκρα-
σίας μεταξύ θερμού και ψυχρού ρεύματος) αλλά παράλληλα αυξάνει 
το κόστος διακίνησης και ανάκτησης του νερού ψύξης. 

 Έλεγχος λειτουργίας και επίλυση προβλημάτων. Η επίλυση λειτουργικών 
αστοχιών (troubleshooting) είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην 
καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας βιομηχανικών διατάξεων. Η 
μεταφορά θερμότητας είναι από τις βασικές φυσικές διεργασίες. Η 
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κατανόηση των χαρακτηριστικών, των παραδοχών και των περιορισμών 
που ισχύουν σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό 
του προβλήματος και τη σωστή αντιμετώπισή του. 

Στο παράδειγμα του εναλλάκτη που αναφέρθηκε προηγουμένως, η κακή 
απόδοση, δηλαδή μεταφορά μικρότερου ποσού θερμότητας από το 
αναμενόμενο, θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως 
αποθέσεις αλάτων πάνω στην επιφάνεια μεταφοράς, μικρή παροχή ή 
υψηλή θερμοκρασία του νερού ψύξης, χαμηλή θερμοκρασία του θερμού 
ρευστού που αυξάνει το ιξώδες του, κακή κυκλοφορία των ρευστών στον 
εναλλάκτη, κλπ. 

1.2 Βασικές έννοιες 
1.2.1 Πεδίο ιδιοτήτων 

 Με βάση την κλασική Θερμοδυναμική οι ιδιότητες προσδιορίζονται σε 
συστήματα που βρίσκονται σε ισορροπία. Στα Φαινόμενα Μεταφοράς, 
που αφορούν συστήματα τα οποία δεν βρίσκονται σε ισορροπία, 
χρησιμοποιείται η έννοια του συνεχούς μέσου και του πεδίου ιδιοτήτων 
(πίεσης, θερμοκρασίας, πυκνότητας κλπ.). Γίνεται, δηλαδή, δεκτό ότι η 
ύλη ενός συστήματος είναι συνεχώς κατανεμημένη στο χώρο και ότι κάθε 
ιδιότητα ψ (φυσική, θερμοδυναμική ή άλλη) έχει νόημα και τιμή σε κάθε 
θέση του χώρου. Έτσι, η θερμοκρασία, η πίεση κ.ο.κ., είναι συγκεκρι-
μένες συναρτήσεις του χώρου (x, y, z) και του χρόνου (t): 

 , , ,ψ ψ x y z t  

Οι συναρτήσεις αυτές είναι μονοσήμαντες και συνεχείς για το υλικό που 
εξετάζεται (ασυνέχεια μπορεί να παρουσιαστεί σε ορισμένες οριακές 
επιφάνειες, π.χ. σε μια διεπιφάνεια αλλαγής φάσης). Μπορεί, δηλαδή, να 
προσδιοριστεί η τιμή της ιδιότητας σε κάθε θέση καθώς και η μεταβολή 
της από μια θέση σε μια γειτονική της. 

 Η έννοια του πεδίου ιδιοτήτων δεν περιορίζεται σε βαθμωτά μεγέθη. Η 
θερμοκρασία είναι βαθμωτό μέγεθος (τανυστής μηδενικής τάξης) και το 
σύνολο των τιμών που παίρνει η θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου, 
σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ονομάζεται πεδίο θερμοκρασίας. Ο 
ρυθμός μεταφοράς θερμότητας, όμως, που συνδέεται με τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας στο χώρο, είναι διανυσματικό μέγεθος, δηλαδή για να 
προσδιοριστεί πλήρως πρέπει να είναι γνωστό το μέγεθος και η 
κατεύθυνσή του. 
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1.2.2 Ισορροπία και δυναμικό 
 Επειδή όλα τα συστήματα τείνουν σε ισορροπία, η μεταφορά ορμής, 

θερμότητας και μάζας πραγματοποιούνται από την περιοχή υψηλών στην 
περιοχή χαμηλών «συγκεντρώσεων» της μεταφερόμενης ποσότητας, 
τείνοντας να επαναφέρουν το σύστημα στην ισορροπία. Ο ρυθμός 
μεταφοράς είναι τόσο μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 
συγκέντρωσης της συγκεκριμένης ποσότητας. Η διαφορά αυτή ονομάζε-
ται κινούσα δύναμη ή δυναμικό μεταφοράς. Έτσι, η διαφορά ταχύτητας 
είναι το δυναμικό που προκαλεί μεταφορά ορμής, η διαφορά θερμοκρα-
σίας είναι το δυναμικό για τη μεταφορά θερμότητας και η διαφορά 
συγκέντρωσης ενός συστατικού το δυναμικό για τη μεταφορά μάζας. 

1.2.3 Μόνιμη και μεταβατική κατάσταση 
 Μόνιμη κατάσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή ιδιοτήτων του 

συστήματος με το χρόνο, σε δεδομένο σημείο  0ψ t   . Υπάρχει όμως 
μεταβολή από σημείο σε σημείο του συστήματος, γεγονός που προκαλεί 
και τη μεταφορά της θερμότητας. Δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια 
της μόνιμης κατάστασης με αυτήν της ισορροπίας. Στη μόνιμη κατάστα-
ση, όπως πάντα στις διεργασίες μεταφοράς, δεν υπάρχει ισορροπία. Για 
να βρεθεί ένα σύστημα μεταφοράς θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση θα 
πρέπει οι θερμοκρασίες στα όριά του (οριακές συνθήκες) να μη μεταβάλ-
λονται με το χρόνο. Για να βρεθεί σε ισορροπία θα πρέπει η θερμοκρασία 
να έχει την ίδια τιμή παντού, μέσα στο σύστημα και στα όρια. 

 Όταν οι οριακές συνθήκες υποστούν μια διαταραχή (αν για παράδειγμα 
πάρουν μια νέα τιμή που στη συνέχεια θα παραμείνει σταθερή) το 
σύστημα εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο μη-μόνιμης κατάστασης, 
όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται όχι μόνο χωρικά αλλά και χρονικά. Το 
μεταβατικό φαινόμενο «αποσβένεται», δηλαδή γίνεται μηδέν, μετά την 
πάροδο κάποιου χρόνου, όταν αποκαθίσταται πάλι η μόνιμη κατάσταση 
(ή η ισορροπία) που αντιστοιχεί στις νέες οριακές συνθήκες.  

1.2.4 Μορφές ενέργειας 
 Η ενέργεια εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές, ως κινητική, δυναμική, 

ηλεκτρική, μαγνητική, χημική και πυρηνική ενέργεια. Οι μορφές αυτές 
θεωρούνται ως ενέργεια αποθηκευμένη σε ένα σύστημα. Η θερμότητα, 
όπως και το έργο, είναι μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα 
σύστημα σε ένα άλλο και δεν αποθηκεύεται. 

 Το άθροισμα όλων των μορφών ενέργειας ενός συστήματος ονομάζεται 
ολική ενέργεια και συμβολίζεται με E (ή e ανά μονάδα μάζας). Η 
ενέργεια που σχετίζεται με τη μοριακή, ατομική και υποατομική 
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δραστηριότητα ονομάζεται εσωτερική ενέργεια και συμβολίζεται με U (ή 
u ανά μονάδα μάζας). Η προσθήκη ενέργειας σε ένα σύστημα με τη 
μορφή θερμότητας, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής 
ενέργειας. 

 Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, η εσωτερική ενέργεια μπορεί να 
θεωρηθεί ως το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας των 
μορίων. Η ταχύτητα των μορίων αλλά και η ένταση των αλληλεπιδρά-
σεών τους είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του συστήματος. Επομένως, 
σε υψηλές θερμοκρασίες τα μόρια έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια και το 
σύστημα εμφανίζει υψηλή εσωτερική ενέργεια. Η εσωτερική ενέργεια 
που σχετίζεται με την κινητική ενέργεια των μορίων ονομάζεται αισθητή 
ενέργεια και η ενέργεια που εκλύεται ή απορροφάται με μεταβολή της 
θερμοκρασίας ονομάζεται αισθητή θερμότητα. 

 Η εσωτερική ενέργεια αντιπροσωπεύει επίσης τις δυνάμεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των μορίων του συστήματος. Οι δυνάμεις αυτές 
συγκρατούν τα μόρια και είναι ισχυρότερες στα στερεά, λιγότερο ισχυρές 
στα υγρά και ασθενέστερες στα αέρια. Αν σε ένα στερεό προστεθεί 
αρκετή ενέργεια ώστε η κίνηση των μορίων να υπερνικήσει τις μοριακές 
δυνάμεις, το σύστημα αλλάζει φάση και μετατρέπεται αρχικά σε υγρό και 
στη συνέχεια σε αέριο. Επειδή για την πραγματοποίηση της αλλαγής 
φάσης προστίθεται ενέργεια, ένα σύστημα σε αέρια φάση έχει μεγα-
λύτερη εσωτερική ενέργεια απ’ ότι στην υγρή ή στερεή φάση. Η 
εσωτερική ενέργεια που σχετίζεται με την αλλαγή φάσης του συστήματος 
ονομάζεται λανθάνουσα ενέργεια και η θερμότητα που εκλύεται ή 
απορροφάται  ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα. 

 Οι μεταβολές που αναφέρθηκαν παραπάνω δε συνοδεύονται από αλλαγή 
της χημικής κατάστασης του συστήματος. Η εσωτερική ενέργεια που 
σχετίζεται με τους ατομικούς δεσμούς των μορίων ονομάζεται χημική 
ενέργεια ενώ η εσωτερική ενέργεια που σχετίζεται με τους δεσμούς στον 
πυρήνα των ατόμων ονομάζεται πυρηνική ενέργεια. Χημική ή πυρηνική 
ενέργεια εκλύεται ή απορροφάται, με τη μορφή θερμότητας, κατά τη 
διάρκεια χημικών ή πυρηνικών αντιδράσεων. 

 Στη μελέτη της ροής ενός ρευστού εμφανίζεται συχνά το άθροισμα της 
εσωτερικής ενέργειας U και της ποσότητας pV που αντιπροσωπεύει την 
ενέργεια ή έργο ροής. Για λόγους ευκολίας, το άθροισμα αυτό ονομάζεται 
ενθαλπία και συμβολίζεται με H (ή h = u + pv ανά μονάδα μάζας).  

1.2.5 Ειδική θερμότητα 
 Η ειδική θερμότητα εκφράζει το ποσό ενέργειας που απαιτείται για την 

αύξηση της θερμοκρασίας της μονάδας μάζας ενός υλικού κατά ένα 
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βαθμό. Επομένως, συνδέει μεταβολές της  εσωτερικής (αισθητής) 
ενέργειας ή της ενθαλπίας με μεταβολές της θερμοκρασίας. Στο σύστημα 
SI οι μονάδες της ειδικής θερμότητας είναι J/kg·K. 

 Το ποσό ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί-
ται η διεργασία. Ορίζονται, έτσι, δύο ειδικές θερμότητες, η ειδική θερμό-
τητα υπό σταθερό όγκο cv (για διεργασίες όπου ο όγκος του συστήματος 
παραμένει σταθερός) και η ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση cp (για 
διεργασίες όπου η πίεση παραμένει σταθερή). Η cp είναι μεγαλύτερη από 
τη cv, επειδή υπό σταθερή πίεση το σύστημα διαστέλλεται και η ενέργεια 
για το έργο διαστολής πρέπει να προσδοθεί στο σύστημα. Στα τέλεια 
αέρια ισχύει cp

 = cv
 + R/MB, όπου R = 8.314 J/mol·K είναι η παγκόσμια 

σταθερά των τελείων αερίων και MB το μοριακό βάρος του αερίου. 

 Οι παρακάτω θερμοδυναμικές σχέσεις επιτρέπουν τον υπολογισμό της 
μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και της ενθαλπίας ενός συστήματος, 
ως συνάρτηση των cp, cv και των μεταβολών των συνθηκών Τ 
(θερμοκραία), p (πίεση) και v (ειδικός όγκος). 

v
T v v

u u p
du dv dT p T dv c dT

v T T

                           
 (1.1) 

και 

p
p pT

h h v
dh dp dT v T dp c dT

p T T

                          
 (1.2) 

 Στα τέλεια αέρια ισχύει  v
p T p T    και   p

v T v T   . Επομένως, 
οι μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας και της ενθαλπίας για ένα τέλειο 
αέριο εξαρτώνται μόνο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας και δίνονται 
από τις σχέσεις: 

καιv pdu c dT dh c dT   (1.3) 

 Όταν το υλικό είναι ασυμπίεστο (ρ = 1/v σταθερό) οι ειδικές θερμότητες 
υπό σταθερό όγκο και σταθερή πίεση συμπίπτουν (cp

 = cv). Ασυμπίεστα 
είναι όλα τα στερεά ενώ τα υγρά μπορούν να θεωρηθούν ως ασυμπίεστα 
στις περισσότερες από τις φυσικές διεργασίες. Από την (1.1) προκύπτει 
ότι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας των στερεών και των 
ασυμπίεστων υγρών είναι συνάρτηση μόνο της θερμοκρασίας: 

pdu c dT  (1.4) 
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1.2.6 Ρυθμός μεταφοράς και ροή θερμότητας 
 Έστω μια θερμική διεργασία κατά την οποία εναλλάσσεται ένα ποσό 

θερμότητας Q (σε J). Η θερμότητα που μεταφέρεται στη μονάδα του 
χρόνου ονομάζεται ρυθμός μεταφοράς θερμότητας και συμβολίζεται με 

.q  Οι μονάδες του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας στο SI είναι J/s ή, 
ισοδύναμα, W. 

 Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη 
διάρκεια μιας διεργασίας. Αν η μεταβολή αυτή είναι γνωστή, το ποσό 
θερμότητας που μεταφέρεται σε χρονικό διάστημα Δt, υπολογίζεται ως: 

Δt

Q qdt    (1.5) 

 Το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται στη μονάδα του χρόνου και ανά 
μονάδα επιφάνειας κάθετης στη διεύθυνση μεταφοράς, ονομάζεται ροή 
θερμότητας* ή ανηγμένος (ανά μονάδα επιφάνειας) ρυθμός (ανά μονάδα 
χρόνου) μεταφοράς θερμότητας και συμβολίζεται με :q   

q
q

A
 

  (1.6) 

όπου Α το εμβαδόν της επιφάνειας. Οι μονάδες της ροής θερμότητας στο 
SI είναι W/m2. Η ροή θερμότητας μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο 
αλλά και με τη θέση πάνω στην επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας και 
στην περίπτωση αυτή, η (1.6) ορίζει τη μέση ροή θερμότητας στην 
επιφάνεια. 

 
Παράδειγμα 1.1  Διεργασία ψύξης σφαιριδίων. 

Σε μια γραμμή παραγωγής, μπρούτζινα σφαιρίδια, διαμέτρου D = 5 cm, βρίσκονται 
αρχικά σε θερμοκρασία T1 = 120°C και ψύχονται με εμβάπτιση σε υδατόλουτρο. Αν 
μετά από Δt = 5 min η θερμοκρασία των σφαιριδίων γίνει T2 = 70°C, να υπολο-
γισθούν: 

(α) Το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται από κάθε σφαιρίδιο στο νερό. 

(β) Ο μέσος ρυθμός μεταφοράς θερμότητας για κάθε σφαιρίδιο. 

(γ) Η μέση ροή θερμότητας στην επιφάνεια του σφαιριδίου. 

Θεωρείστε σταθερές ιδιότητες των σφαιριδίων: ρ = 8500 kg/m3, cp = 385 J/kg·K. 

Λύση 

(α) Το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται από κάθε σφαιρίδιο στη διάρκεια των 5 
λεπτών είναι ίσο με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας, η οποία δίνεται από 
την (1.4). Για σταθερή τιμή της ειδικής θερμότητας, έχουμε: 

                                                      
*  Με τον όρο «ροή θερμότητας» αποδίδεται ο όρος «heat flux». 
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 p 1 2Q m u mc T T    

όπου 
3 3D 0.05

m V 8500 0.556 kg
6 6


    

    

Επομένως:  Q 0.556 385 120 70 10709 J      

(β) Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διεργασί-
ας. Ο μέσος (χρονικά) ρυθμός προκύπτει με ολοκλήρωση στο χρονικό διάστημα Δt: 

t

1
q qdt

t
  


 

και από την (1.5) προκύπτει ότι υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ποσό 
θερμότητας με το χρόνο: 

Q 10709
q 35.697 W

t 300
  


 

(γ) Η ροή θερμότητας μεταβάλλεται με το χρόνο αλλά, λόγω συμμετρίας, έχει την 
ίδια τιμή σε κάθε θέση της επιφάνειας του σφαιριδίου. Η μέση (χρονικά) ροή 
θερμότητας υπολογίζεται διαιρώντας το μέσο ρυθμό μεταφοράς θερμότητας με την 
επιφάνεια του σφαιριδίου (σχέση 1.6): 

2 2 2

q q 35.697 W
q 4545

A D 0.05 m
    


 

 
 

1.3 Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας 
 Θερμότητα μεταφέρεται πάντα όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μέσα 

σε ένα σώμα ή μεταξύ δύο σωμάτων. Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο 
φυσικός μηχανισμός με τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά. 
Διακρίνονται τρεις βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. 

(α) Μεταφορά με αγωγή (conduction), όταν αυτή οφείλεται στις αλληλε-
πιδράσεις των μικροσκοπικών σωματιδίων, χωρίς μακροσκοπικά να 
παρατηρείται μετακίνηση υλικού από τη μια θέση του χώρου στην άλλη. 
Ο μηχανισμός αυτός είναι κυρίαρχος σε στερεά σώματα ή σε μη-κινούμε-
να ρευστά, όπως π.χ. στα πρώτα στρώματα ρευστού που βρίσκονται σε 
επαφή με μια θερμή επιφάνεια. 

(β) Μεταφορά με συναγωγή (convection),* όταν αυτή οφείλεται σε 
μετακίνηση μάζας ρευστού. Το ρευστό, που μετακινείται από μια θέση 

                                                      
* Σε πολλά ελληνικά συγγράμματα ο όρος «convection» έχει αποδοθεί ως 

«μεταφορά» θερμότητας ή «μετάδοση θερμότητας με μεταφορά». Στην παρούσα 
έκδοση, ο όρος «transfer» αποδίδεται με τη λέξη «μεταφορά» και ο όρος 
«convection» με τη λέξη «συναγωγή». 
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