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Aprēķinu veidi.
Programmā ir pieejami 4 veidu aprēķini.

Šķidrums / šķidrums

Iztvaikotājs

Kondensātors

Tvaiks

Šķidrums / šķidrums tiek pielietots apkurei, ventilācijai un citos gadījumos, kur nenotiek
vielu agregātstāvokļu maiņa.
Iztvaikotāju darba vielas visbiežāk ir freons un ūdens. Šajā procesā šķidrais freons tiek
iztvaikots. Iztvaikošanas procesā izmainās siltumatdeve.
Kondensatoru darba vielas arī visbiežāk ir freons un ūdens. Šajā procesā freons no gāzveida
stāvokļa tiek kondensēts un veidojas šķidrums. Kondensācijas procesā izmainās
siltumatdeve.
Procesi ar tvaiku ir atsevišķi atdalīti, jo tvaiks ir plaši izmantots siltuma nesējs un tā fizikālās
sakarības ir ievadītas programmā.

Aprēķinu veikšana, aprēķina paraugs šķidrums / šķidrums.
Atverot jebkuru no aprēķinu veidiem parādīsies jauns logs.

Šajā logā ir jaunā aprēķinu veidne. Katram aprēķina veidam šī veidne ir nedaudz savādāka.
Šo veidni var sadalīt 5 daļās.
Pirmā daļa ir aprēķina veids.
Ir iespējams izvēlēties starp aprēķinu veidiem.
1. Pārbaudes aprēķins – tiek pārbaudīts izvēlētais
siltummainis.
2. Konstrukcijas aprēķins – tiek pieņemta siltummaiņa
ģeometrija un aprēķināts optimālais plākšņu skaits.
3. Atlase – tiek peimeklēts optimālākais siltummainis
priekš eošajiem darba parametriem, analogs optimum
funkcijai no vecās programmas.
Otrā daļa ir vispārīgie dati.

Šajā daļā lai veiktu aprēķinus ir jāievada siltuma jauda (INPUT, oranžais logs).
Sadaļā OUTPUT parādīsies aprēķinātās jaudas. REQ ir pieprasītā jauda pēc parametriem, bet
OBT ir iegūtā jauda, ja siltummaini izmanto pilnībā ieskaitot rezervi.
Šajā sadaļā ir arī redzami virsmas pārpalikuma un sildvirsmas laukuma lielumi.

Trešā un ceturtā ir ievades parametru daļas.

Abās daļās var mainīt šķidrumus, kā arī izmanīt koncentrāciju šķidrumam, ja ir kādi
maisījumi. Kā piemēru maisījumiem var minēt etilēnglikola – ūdens maisījumu ar 40%
etilēnglikola koncentrāciju. Šādu maisījumu izmanto ventilāciju un dzesēšanu sistēmās.
Nākošajā logā, ja ir zināms darba spiediens, tad to var ierakstīt. Šis lielums dažos gadījumos
izmanīs darba vielu īpašības. Piemēram, pārkarsēts ūdens 118 °C ir ar spiedienu lielāku par 1
bar.
Vielas caurplūde: dažos gadījumos nav zināma siltuma jauda bet ir zināma caurplūde. Ja ir
zināma caurplūde tad to var ievadīt attiecīgajā logā un veikt nepieciešamos aprēķinus.
Ieejas temperatūra – vielas temperatūra siltummaiņa ieejā.
Izejas temperatūra – temperatūra ko vēlamies sasniegt siltummaiņa izejā.
Aizsērēšanas faktors – ir iespējams ierobežot aizsērēšanas faktoru lielumu, tādējādi
samazinot siltummaiņu izvēli gala aprēķinā.
Spiediena kritums – maksimālais pieļaujamais spiediena kritums kontūrā.
Piektā daļa ir ģeometrijas atlase.
Ja ir nepieciešamība atlasīt kādu konkrētu siltummaiņa
modeli, tad to var izdarīt šajā logā, ieklikšķinot filtrēt pēc
ģeometrijas un izvēlēties vēlamo modeli.
Programma tālāk izrēķinās nepieciešamo plākšņu skaitu,
lai nodrošinātu nepieciešamos parametrus.

Sestā daļa ir piemeklēto siltummaiņu izvēles logs.

Šajā logā parādīsies piemērotie siltummaiņi. Izvēlieties piemērotāko un noklišķiniet uz to, jūs
automātiski nonāksiet pārbaudes logā un varēsiet pārbaudīt siltummaiņa reālo darbību.
Nonākot pārbaudes aprēķinā ir iespējams izmainīt pievienojumus izmērus, kas ļaus precīzi
aprēķināt pilno spiediena kritumu.

Ja aprēķina rezultāti ir apmierinoši, tad, lai izveidotu datu lapu, jāspiež drukāt.

Izdrukas.
Nospiežot “Drukāt” parādīsies jauns logs, kurā būs iespējams izvēlēties izdrukas veidu, kā arī
ievadīt informāciju par klientu.
Atkarībā no klientu vēlmēm ir trīs
veidu iztrukas.
1. Tehniskie dati. Šajā izdrukā ir
parādīti visi tehniskie dati, kas
interesē klientu, taču nav rasējums ar
gabarīta izmēriem.
2. Papildus tehniskie dati. Šajā lapā
ir attēloti tehniskie dati, kuri klienta
nav svarīgi priekš montāžas, bet var
noderēt kādos citos gadījumos.
3. Rasējums. Šājā izdrukā ir Attēloti
galvenie tehniskie dati un arī
siltummaiņa rasējums ar gabarīt
izmēriem.

Iztvaikotāja aprēķins.

Iztvaikotāja aprēķinā šķidruma pusē parasti ir novērojamas salīdzinoši zemas temperatūras.
Dažos gadījumos var parādīties arī negatīvas temperatūras. Primārajā pusē ir šķidruma puse,
kurā tiek ievadītas sākuma un beigu temperatūras.
Sekundārajā pusē ir jāzivēlās darba viela. Tālāk ir jāzina iztvaikošanas temperatūra (prasa
klientam). Ja ir nepieciešams uzsildīt tvaiku ar augstāku temperatūru, nekā ir iztvaikošanas
temperatūra, tad pie pārkarsēšanas tiek ievadīta vēlamā temperatūra. Svarīgs lielums ir arī
spiediena kritums, parasti aprēķina pie 50 kPa spiediena zuduma.

Kondensatora aprēķins.

Primārajā pusē arī ir šķidrums, tikai šajā gadījumā šķidruma temperatūra pieaug, jo freona
kondensācijas procesā, freona temperatūra samazinās. Šajā procesā temperatūras būs
augstākas salīdzinot ar iztvaikošanas procesu.
Lai veiktu aprēķinu, ir jāizvēlās freons un jāzina kondensācijas temperatūra. Ja nepieciešams
freonu nodzesēt vēl vairāk tad pie pārdzesēšanas jāievada nepieciešamā temperatūra.

Aprēķins ar tvaiku.

Aprēķins ar tvaiku ir līdzīgs, kā aprēķins kondensatoros, jo tvaiku izmanto lai uzsildītu ūdeni
vai kādu citu darba vielu.

Aprēķinos ar tvaiku ir jāievada piesātinājuma spiediens vai piesātinājuma temperatūra. Ja
tvaiks tiek kondensēts, tad iespējams norādīt vēlamo izejas temperatūru pārdzesēšanas
logā.
Kā visiem siltummaiņiem svarīgi ir pieļaujamie spiediena kritumi.

Grafiku konstruēšana.
Dažiem klientiem var rasties pieprasījums pēc dažādiem grafikiem, kuros attēlotas siltummaiņu
sakarības. Sadaļā pārbaude ir iespēja izveidot grafikus. Nospiežot pogu “grafiki” tiks parādīti 5
iespējamie grafiki.

Pieejamie grafiki ir:

1.
2.
3.
4.
5.

Siltuma jauda atkarībā no plākšnu skaita.
Siltuma jaudas izmaiņa atkarībā no plūsmas primārajā pusē.
Spiediena kritums atkarībā no plūsmas primārajā pusē.
Siltuma jaudas izmaiņa atkarībā no plūsmas sekundārajā pusē.
Spiediena kritums atkarībā no plūsmas sekundārajā pusē.

Tālāk izvēloties kādu no iespējamajiem grafikiem, parādīsies jauns logs grafiks.

Augšējā daļā parādīsies divi logi. Šajos logos ir jāieraksta ierobežojošie parametri (šajā gadījumā
plākšnu skaits). Pēc datu ievadīšanas nospiediet pogu “Izveidot tabulu” un programma izveidos
pieprasīto grafiku aprēķinātajam siltummainim.

Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu griezieties www.ekoair.lv

