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Abstract: Condensatorul frigorific este un schimbător de căldură în care agentul frigorific îşi schimbă starea de
agregare, trece din vapori în lichid cu cedare de căldură. În instalaţia studiată în această lucrare aerul preia căldura
rezultată din condensarea agentului frigorific. Transferul de căldură se realizează prin suprafaţa extinsă formată
din nervurile ondulate de la suprafaţa ţevilor condensatorului. În lucrarea de faţă se determină coeficientul de
transfer de căldură pentru aer în diferite condiţii.
Cuvinte cheie: căldură, condensator, convecţie, condensare.
Abstract: The refrigerated condenser is a heat exchanger in which the refrigerant changes its state of
aggregation, changes from vapors to liquid with heat losses. In the installation studied in this paper the air take
the resulted heat from the condesation of the refrigerant. The heat transfer is achieved through the flat surfaces
made from the corrugated rib of the surfaces of the condenser tube. In this present paper are determined the heat
transfer coefficient for air under various conditions.
Keywords: heat, condenser, convection, condensation.

1. INTRODUCERE
Transferul de căldură între două sau mai multe
fluide cu temperaturi diferite se realizează în
utilaje termice numite schimbătoare de căldură
care pot fi aparate principale când fac parte
integrantă din procesul tehnologic, sau secundare,
când recuperează căldura reziduală rezultată din
proces.
Un schimbător de căldură trebuie să satisfacă
anumite condiţii:
- să realizeze un schimb de energie intens între
agenţii termici;
- să respecte regimul de temperaturi cerut de
procesul tehnologic;
- să fie sigure în exploatare;
- să fie fiabile, construcţie simplă şi compactă,
economică.
Transferul de căldură este un fenomen complex
care trebuie asociat de fiecare dată cu curgerea
fluidelor între care are loc schimbul termic. Spre
deosebire de procesele termice care se consideră în
echilibru în cazul transferului de căldură se
consideră cazul real al temperaturilor variabile în
spaţiu şi timp, cazul schimbătoarelor de căldură.
Pe plan mondial, în construcţia schimbătoarelor
de căldură, tendinţa este de mişcare a gabaritelor,
reducerea poluării sonore:
- creşterea transferului de căldură prin convecţie;
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- realizarea suprafeţelor extinse pentru transfer de
căldură;
- utilizarea unor fluide speciale (monofluidele).
Condensatoarele frigorifice. Sunt aparate care
schimbă căldură cu un mediu de răcire, care poate
fi şi mediul ambiant, răcite cu apă, cu aer sau mixt.
Alegerea tipului de condensator frigorific trebuie
să ţină cont în special de:
- caracteristicile tehnice ale aparatului: coeficient
global de transfer de căldură, compactitate,
presiune de lucru, temperatura fluidelor utilizate,
etc.
- schema şi tipul ciclului în care urmează să fie
utilizat;
- tipul fluidelor utilizate;
- puterea şi performanţele termice.
Rolul condensatorului este de a răci vaporii de
agent frigorific supraîncălzit până la saturaţie,
condensarea propriu-zisă şi eventual subrăcirea
dacă nu este prevăzut un alt schimbător de căldură
- subrăcitor.
Condensatoarele frigorifice pot fi grupate în
funcţie de agentul de răcire şi de forma suprafeţei
schimbătoare de căldură.
Condensatoare răcite cu apă cu serpentină
inversată. Bazinul în care se găseşte apa de răcire
este prevăzut cu agitator sau fără.
Caracterizează construcţiile vechi, necesită un
spaţiu mare, cu consum mare de apă. Se întâlnesc
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des în gospodăriile de la sate la fabricarea
alcoolului prin distilare.
Răcite cu apă cu ţevi duble în contracurent.
Apa de răcire curge forţat prin ţeava interioară
mărind transferul de căldură. Oferă posibilităţi de
curăţire, dar necesită un consum mare de apă.
Răcite cu apă cu fascicul de ţevi în
contracurent; cost mai redus.
Răcite cu apă, multitubular orizontal cu
fascicul de ţevi. Se intensifică transferul de
căldură, spaţiu redus, coroziune redusă. Se menţine
un consum mare de apă.
Dacă se are în vedere condensarea aburului întro termocentrală consumul de apă este de
aproximativ 50-55 litri pentru un kg abur
condensat la presiunea aburului de 0.03 bar cu o
încălzire a apei de răcire cu 5-60C.
Răcite cu apă, multitubulare verticale în care
apa de răcire circulă de sus în jos pelicular în
interiorul ţevilor.
Răcite cu aer atmosferic cu curgere liberă.
Ţevile sunt nervurate sau netede. Acest tip de
condensatoare depinde de condiţiile atmosferice,
reprezintă o construcţie mare şi grea.
Răcite cu aer cu curgere forţată. Se
îmbunătăţeşte schimbul de căldură dar devin mai
scumpe fiind necesare ventilatoare pentru mişcarea
aerului.
Răcite cu apă şi aer. Curgere liberă a aerului
atmosferic care este stropit cu apă. Se realizează un
consum relativ redus de apă, dar ocupă un spaţiu
mare şi reprezintă o construcţie grea.
Răcite cu apă şi aer umidificat prin
evaporarea forţată a apei. În acest tip de
condensatoare creşte consumul de energie electrică.
Condensatoarele frigorifice răcite cu aer
segăsesc în instalaţiile frigorifice de puteri mici din
reţeaua comercială sau de la aerul condiţionat de la
automobile.
Dezvoltarea transportului auto şi feroviar a
impus construirea ,,trenurilor frigorifice” la care
condensatoarele au puteri până la 300kW.
La acest tip de aparate suprafeţele de transfer de
căldură răcite sunt alcătuite din grupuri de
serpentine nervurate la care se realizează
coeficienţi de transfer de căldură de aproximativ
22-29 W/(m2.K).

Fig. 1. Instalaţia experimentală

Fig. 2. Model CAD schimbator de căldură

2. METODA DE LUCRU
Pentru cercetările experimentale efectuate în
laboratorul de Termotehnică de la Facultatea de
Mecanică din Craiova s-a proiectat şi realizat
instalaţia prezentată în figura 1. Funcţionarea
schimbătorului a fost simulată cu ajutorul unui
program de analiză cu element finit .
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Fig. 3. Secţiune longitudinală schimbător de căldură

Alegerea condensatorului se face în funcţie de
puterea frigorifică a instalaţiei. Se au în vedere
următorii parametrii:
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-coeficientul global de transfer de căldură;
-presiunea de lucru;
-dimensiunile spaţiului în care este montat;
-agentul de răcire;
-schema de curgere a fluidelor utilizate;
-temperaturile realizate.

Instalaţia utilizată pentru experienţele din
această lucrare foloseşte ca agent de răcire aerul.
Căldura rezultată din procesele de desupaîncălzire,
condensare şi răcire este preluată de aerul de răcire.
Coeficientul de convecţie peste fasciculul de ţevi
nervurate s-a calculat cu relaţia:
 L 
Nu = C Ren 

 dech 

m

(1)

În care:
C=A.B, A,B,n, m se calculează cu relaţiile:
2
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−3  L 
−6  L 
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 + 0,425.10 
 − 3.10 . 

 dech 
 dech 
 dech 

B=1,36-0,24
Fig. 4. Dimensiuni canale de curgere schimbător de căldură

Modelul de calcul trebuie să ţină seama de
proprietăţile termofizice ale fluidelor, de scţiunile
de curgere, de materialele din care este
confecţionat
condensatorul,
de
geometria
suprafeţelor schimbătoare de căldură. În fgura 4.5
se prezintă schema logică adoptată pentru modelul
de calcul.

Fig. 5. Schema de curgere în schimbătorul de căldură

Condensatoarele frigorifice răcite cu aer
segăsesc în instalaţiile frigorifice de puteri mici din
reţeaua comercială sau de la aerul condiţionat de la
automobile. Dezvoltarea transportului auto şi
feroviar a impus construirea
,,trenurilor
frigorifice” la care condensatoarele au puteri până
la 300kW. La acest tip de aparate suprafeţele de
transfer de căldură răcite sunt alcătuite din grupuri
de serpentine nervurate la care se realizează
coeficienţi de transfer de căldură de aproximativ
22-29 W/(m2.K). Pentru cre;terea valorii
coeficientului global de transfer de căldură se are
în vedere influenţa vitetei aerului cu două aspecte:
- creştere vitezei de curgere a aerului are ca efect
mărirea coeficientului global de transfer de căldură;
- creştere vitezei de curgere a aerului măreşte
rezistenţa hidrodinamică.
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1000
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L
dech

)

m=-
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 1000 

0,28+0,08 

L= z.s2 [mm]

S-a măsurat lăţimea nervurii în sensul curgerii
curentului, 18,85 mm. Relaţia criterială este
valabilă pentru curgere laminară 500< Re< 2320,
sau 3 ⋅ 10 5 < G r Pr < 3 ⋅ 1010 . Condnsatoarele
răcite cu aer sunt utilizate în mod obişnuit în
instalaţiile frigorifice de puteri mici şi uneori în
instalaţiile industriale de puteri mari acolo unde
resursele de apă lipsesc.
Pentru calculele termodinamice pe partea
aerului este necesar să determinăm secţiunea de
curgere. Agentul frigorific curge şi condensează în
interiorul ţevilor orizontale. Aerul curge forţat
perpendicular peste un fascicul de ţevi nervurate.
3. CALCULUL DIAMETRULUI
ECHIVALENT
Diametrul echivalent al secţiunii de curger
4A
pentru aer este: dech =
P
A- secţiunea transversală de curgere a aerului;
P- perimetrul udat

Fig. 6. Dispunerea nervurilor şi ţevilor într-un fascicul
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Din figura de mai sus rezultă:
4(S1 − de )(u − δ n )
dech =
(S1 − de ) + (u − δ n )

(3 )

4. DETERMINĂRI EXPERIMENTALE PE
PARTEA AERULUI
Viteza de curgere a aerului a fost determinată
prin măsurare directă. Rezultatele măsurătorilor
efectuate pe standul din laboratorul de
Termotehnică de la Facultatea de Mecanică din
Craiova sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul a fost întocmit pe baza măsurătorilor
efectuate în punctele indicate pe desenul de mai jos.

ρaer =

1+ x
p
. ,
Raer + Rv T

(4)

în care:
x- conţinutul de umiditate determinat pe baza
temperaturilor termometrului uscat, t şi umed, tu,
cu ajutorul diamegramei aerului umed;
Raer= 287,2 J/ (kg.K)- constanta aerului uscat;
Rv= 461,5 J/ (kg.K)- constanta vaporilor de apă;
p[N/m2]- presiunea atmosferică a aerului umed;
T[K]- temperature absolută a aerului umed;
cpaer- capacitatea calorică masică;
c p,1+ x = c paer + 1,863 x [kJ/(kg.K)];
S-a considerat cpaer =1,006 kJ/(kg.K)- capacitatea
calorică masică specifică a aerului uscat;
h1+ x = 1,006t + x ( 2500 + 1,863ta ) [kJ/kg.]; în
care 2500 este căldura latentă de vaporizare a apei
în [kJ/kg].
taer,i- temperatura aerului la intrare;
taer,e- temperatura aerului la intrare;

Fig. 7. Punctele pentru măsurarea vitzei de curgere a aerului

Tabelul 1.
Mărimi măsurate şi calculate pentru aer

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ta,i
[ oC]
27,5
27,5
27,4
27,3
27,0
27,2
27,5
27,4
27,3
27,0
27,2
27,4
27,4
27,6
27,0

ta,e
[ oC]
30,2
32,2
32,50
33,20
33,90
34,20
34,90
35,20
29,4
29,2
29,1
29,2
29,3
29,3
29,4

waer
[m/s]
3,25
4,00
4,24
4,50
4,75
5,02
5,50
5,96
5,93
4,82
3,84
3,85
3,85
3,56
3,22

αaer
[W/(m2.K)[
132,4
138,4
141,9
147,14
150,14
156,01
159,8
165,8
164,6
151,4
134,01
136,4
136,45
131,45
131,22

Fig. 8. Variaţia coeficientului de convecţie în funcţie de viteza
de curgere a aerului

Fig. 9. Variaţia temperaturii aerului la intrare

Pentru aer s-au calculează mărimile termofizice
având în vedere şi conţinutul de umiditate:
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Fig. 10. Variaţia temperaturii aerului la ieşire

schimbător de căldură.

5. CONCLUZII
Lucrarea prezentată dovedeşte influenţa
parametrilor fluidului de răcire (aerul) asupra
transferului de căldură prin convecţie într-un
condensator frigorific, la fel de importantă ca şi
influenţa soluţiilor constructive adoptate pentru
intensificarea transferului de căldură. Suprafeţele
extise
prin
nervuri
ondulate
determină
intensifcarea transferului de căldură dacă se are în
vedere şi utilizarea aerului la parametrii optimi
determinaţi experimental pentru fiecare tip de
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