
Fizika e oxhakut

Hyrje
Produktet e gaztë të djegies lëshohen në atmosferë (temperatura e ajrit Tair) përmes një oxhaku cilindrik me seksionit A dhe
lartësi h (shih figurën 1).Lënda djegëse e ngurtë është djegur në furrë në një temperaturë TSmoke. Me B është shënuar
vëllimi produkteve të gazit të prodhuar në njësinë e kohës.
Mund të supozojmë se:
• Shpejtësinë e gazit në furrë është e papërfillshëme.
• Dendësia e gazit (tymit) është e barabartë me dendësinë e ajrit në presion dhe temperatura të njëjtë, gazi mund të trajtohet si
një gaz ideale dhe në furrë.
• presioni i ajrit ndryshon me lartësi sipas ligjit të Stevin, ndryshimi i densitetit të ajrit me lartësi është i papërfillshëm.
• rrjedhja e gazit në oxhak përshkruhet me ekuacion e Bernoulit.

Ky ekuacion thekson se në çdo pikë të fluidit (këtu gazit) vlen:

ku ρ eshte densiteti i gazit, v (z) është shpejtësia e saj, p (z) presioni dhe z është lartësia
• ndryshimi në dendësinë e gazit është i papërfillshëm në të gjithë oxhakun

Fig 1. Skema e një oxhaku me lartësi h dhe me një temperaturë TSmoke të furës.

Pjesa 1

a) Cila është lartësia minimale e oxhakut e nevojshme që ajo të punojë me efektivitet, në mënyrë që i gjithë tymi i prodhuar në
furrën të lëshohet në atmosferë? Rezultati të shprehet si funksion i B, A, TAir, g=9.81m/s2, ΔT=TSmoke-TAir.
E rëndësishme: Në të gjitha kërkesat vijuese të konsiderohet se oxhakuka ka pikërisht këtë lartësi minimale.

b) Supozoni se dy oxhaqet janë ndërtuar për të shërbyer për qëllim të njëjtë. Seksione tërthore të tyre janë identike, por dy
oxhaqet janë të dizajnuara për të vepruar në dy vende të ndryshme në botë: një në një rajon të ftohtë, i projektuar për të
vepruarnë një temperaturë mesatare të ajrit prej -30 oC dhe tjetri në një rajon të ngrohtë, i projektuar për operim me një
temperaturë mesatare të ajrit prej +30 oC. Në të dyrastet, temperatura e furrës është 400 oC. Është llogaritur se lartësia e
oxhakut të dizajnuara për të vepruar në rajonet e ftohta duhet të jetë 100 m. Sa i lartë duhet oxhaku tjetër?

c) Si duhet të ndryshojnë shpejtësinë e gazit kur ngjitet në oxhak? Duke marrë parasysh që seksion tërthor i oxhakut nuk
ndryshon me ndryshimin e lartësisë, ndërto në një grafik varësinë e shpejtësisë si një funksion i lartësisë. Në grafik të tregohet
pika ku gazi hyn në oxhak.

d) shpreh presionin e gazit si një funksion i lartësisë së oxhakut.



Centrali diellor
Rrjedhja e gazit në një oxhak mund të përdoret për të ndërtuar një lloj të veçantë të energjisë diellore (oxhak diellore). Ideja
është ilustruar në Figurën 2. Dielli ngroh ajërin në bazë të kolektorit (zona S), e cila ka zgjeruar bazën e jashtme për të lejua
rrrjedhjen e lirë të ajrit në brendësi (shih Figurën 2). Ndërkohë ajri i nxehtë ngrihet përmes oxhaku (treguar me shigjetat e
hollë dhe të vazhdueshme në figurën), ajri i ftohtë i ri hyn në kolektor nga ambienti (treguar nga shigjetat e trasha dhe të
ndërprera), duke lejuar një rrjedhë të vazhdueshme të ajrit nëpërmjet centralit. Rrjedhja e ajrit përmes oxhaku kthehet nga një
turbinë, në energji elektrike. Energjia e rrezatimit diellor per njësi kohe dhe për njësi të sipërfaqes horizontale të kolektorit
është G. Supozojmë se e gjithë energjisë diellore e marrë mund të përdoret për të ngrohur ajrin dhe nxehtësia specifike e ajrit
është c, duke neglizhuar varësinë e c nga temperatura. Ne përcaktojmë efikasitetin e oxhakut diellor si raport i energjisë
kinetike të ajrit që lëviz dhe të energjisë diellore për ngrohjen e ajërit para se të hyjë në oxhak.

Fig 2. Dizenjimi i centralit diellor

Pjesa 2
a) Sa është e efikasitetit i centralit diellor?
b) Vizatoni një grafik që tregon se si efikasiteti i centralit diellor ndryshon si një funksion i lartësisë së tij.

Prototip i Manzanares
Prototipi i nje oxhaku ndërtuar në Manzanares (Spanjë) ka një lartësi prej 195m me një rreze prej 5 m. Kolektori është
rrethorë me një diametër prej 244 m. Nxehtësia specifike e ajrit nën kushtet normale për oxhakun prototip diellor është 1012 J/
(K kg), dendësia e ajrit të nxehtë është 0,9 kg/m3 dhe temperatura atmosferike është tipik TAir = 295 K.
Në Manzanares në një ditë me diell, energjisë diellore për njësi të sipërfaqes horizontale është zakonisht e 150 W/m2.

Pjesa 3
a) Sa është efikasitetit centralit diellor prototip? Shkruani një vlerësim numerik.
b) Sa fuqi mund të prodhohet në centralin diellor prototip?
c) Sa energji mund të prodhojë centralin diellor prototip një ditë tipike me diell?

Pjesa 4
a) Sa rritet temperatura e ajrit në kolektor, nga momenti që ai hyjnë nga jashtë (ajrit të ftohtë), deri sa kalon në oxhak (ajri i
nxehtë)? Shkruani shprehjen algjebrike dhe vlerën numerike për prototip nga oxhaku.
b) Sa kilogram ajri kalon përmes sistemit çdo sekondë?
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