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Περίληψη:Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διεργασία 

της πνευματικής μεταφοράς και η ο τρόπος που αυτή 

χρησιμοποιείται στην βιομηχανία. Αρχικά αναλύεται το 

φαινόμενο της πνευματικής μεταφοράς ως χωριστή διφασική 

ροή, καθώς και οι νόμοι που το διέπουν. Στην συνέχεια  γίνεται 

αναφορά στην αραιή και πυκνή ασυμπίεστη μεταφορά και στον 

τρόπο που συμπεριφέρεται το ρευστό σε κάθε μια από αυτές τις 

καταστάσεις. Περιγράφονται λεπτομερώς 

διατάξεις/εγκαταστάσεις πνευματικής μεταφοράς που 

χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για διακίνηση, αποθήκευση 

και μεταφορά προϊόντων και πρώτων υλών, κυρίως σε ξηρά 

μορφή κόκκων και σκόνης. Παρουσιάζονται  εικόνες  των 

διατάξεων αυτών και όλων των τμημάτων και εξαρτημάτων που 

απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, ενώ καταγράφονται οι 

δυνατότητες και οι περιορισμοί τους.

Ροή στην πνευματική μεταφορά:

Πυκνή ροή

Αραιή ροή

Εγκαταστάσεις πυκνής ροής στην βιομηχανία:

Plug-phase τροφοδότης

Εγκατάσταση ρευστοποιημένου συστήματος

Blow tanks

Εγκαταστάσεις αραιής ροής στην βιομηχανία:

Συστήματα θετικής          &       αρνητικής πίεσης

Όταν και οι δύο δυνατότητες συστημάτων πίεσης και κενού 

συνδυάζονται σε μια μονάδα, τα πλεονεκτήματα του καθενός 

μπορούν να αξιοποιηθούν . Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούνται από 

δύο τμήματα: ένα σύστημα έλξης/ώθησης με αρνητική πίεση στο 

εμπρόσθιο άκρο, ακολουθούμενο από θετικό βρόχο πίεσης. Το 

όφελος είναι ότι κεφαλαιοποιούν την ευκολία της τροφοδότησης 

υλικού  σε κενό και συνδυάζεται με την υψηλή χωρητικότητα και 

την μεγαλύτερη απόσταση μεταφοράς  που προκύπτουν από το 

θετικό σύστημα πίεσης. Συνήθως χρησιμοποιείται για μεταφορά 

του στερεού από και σε πολλές δεξαμενές.

Σύστημα κλειστού βρόγχου

Συμπεράσματα:

Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψη πως σκοπός της 

πνευματικής μεταφοράς είναι η μετακίνηση του προϊόντος με 

ελάχιστη φθορά και μικρό κόστος. Το σύστημα λοιπόν 

πνευματικής μεταφοράς, που θα επιλεγεί, εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Οι βασικές παράμετροι που παίζουν καθοριστικό 

ρολό είναι:το είδος μεταφοράς, η ταχύτητα του φορέα και των 

στερεών σωματιδίων, η συγκέντρωση του στερεού, η 

θερμοκρασία του αέρα και του στερεού, η απόσταση μεταφοράς , 

οι γωνίες του αγωγού, το μέγεθος και το σχήμα των στερεών 

σωματιδίων.

Κάθε σύστημα πνευματικής μεταφοράς έχει τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά του. Επομένως κάθε βιομηχανία οφείλει να 

επιλέγει το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει.


