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Ohøev a ochlazování vlhkého vzduchu Ohøev a ochlazováníAdiabatické mísení vlhkého vzduchu Vlhèení vlhkého vzduchu

Ohøev vlhkého vzduchu v ohøívaèi ze sta- 
vu 1 do stavu 2 probíhá za konstantní 
mìrné vlhkosti   , proto�e vzduchu se 
nepøivádí ani neodvádí vlhkost.
 

Suché ochlazovaní vlhkého vzduchu ze 
stavu 1 do stavu 3 probíhá za konstant-
ní mìrné vlhkosti   , proto�e v chladièi, 
jeho� povrch má teplotu      vyšší ne� je 
teplota     rosného bodu vzduchu, nedo-
chází ke kondenzaci vodních par.
 

Pøi mokrém ochlazování vlhkého vzdu-
chu ze stavu 1 do stavu 4 dochází ke sní-
�ení mìrné vlhkosti   , které je zpùso-
bené kondenzací vodní páry na povrchu 
chladièe, jeho� teplota      je ni�ší ne� 
teplota     rosného bodu vzduchu RB.  
      
Podle 1. termodynamického zákona 

 
platí pro izobaricky pøivedené nebo od-
vedené teploccckg vlhkému vzduchu

 
a potøebný výkon ohøívaèe nebo chladi-
èe pøi prùtoku m kg/s vlhkého vzduchu je 

Izobarickým mísením dvou proudù 
vlhkého vzduchu 1 a 2 o hmotnostních 
prùtocích     iia     i, teplotách     a      
a mìrných entalpií     a     vznikne smìs 
o hmotnostním prùtoku                        , 
teplotì     ia mìrné entalpii     . 
 

V diagramu vlhkého vzduchu le�í bod S, 
který urèuje stav vzduchu po smísení, na 
úseèce spojující body 1 a 2, jen� pøed-
stavují stavy vzduchu jednotlivých proudù 
pøed smísením.

Pro entalpie obou proudù a výsledné 
smìsi platí

Další úpravou dostáváme

Úmìrnosti podílu hmotnostních tokù su-
chého vzduchu a podílu velikosti úseèek 
    a     se vyu�ívá pøi grafickém øešení 
mísení v diagramu vlhkého vzduchu.

Vlhèení vzduchu probíhá dodáním vlh-
kosti ve formì vody nebo páry do vlhèe-
ného vzduchu. Vlhèení lze pova�ovat za 
limitní pøípad mísení vlhkého vzduchu 
a vlhkosti, pro kterou           .
 

Dodáním vody nebo vodní páry o hmot-
nosti      ia mìrné entalpii      vlhkému 
vzduchu ve stavu 1 a hmotnosti suchého 
vzduchu       izískáme vlhký vzduch ve 
stavu 2. Bìhem vlhèení                   , pro 
mìrnou entalpii vzduchu platí
 
 

a pro mìrnou vlhkost vzduchu platí

 

Úpravou a vydìlením dostaneme

odkud plyne, �e smìr vlhèení v h−x dia-
gramu je urèen mìrnou entalpií dodá-
vané vlhkosti. Pro tento úèel je diagram 
opatøen na svém okraji smìrovým mìøít-
kem a pólem P. Mìrná entalpie vody je 
v rozsahu 0 a� 4,18 kJ/kg.K, vodní páry 
obvykle od 2 500 do 3 300 kJ/kg.K. 
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