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Σύνοψη/Abstract 

Ελληνικά/Greek 
 Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η θερμοδυναμική ανάλυση ηλιακού Οργανικού Κύκλου 

Rankine  και η διερεύνηση διάφορων εργαζόμενων μέσων για την επιλογή του βέλτιστου. Αρχικά, θα 

γίνει μία σύντομη ανασκόπηση των βασικών στοιχείων από τη βιβλιογραφία και θα γίνει αναφορά σε 

ορισμένα σύγχρονα πειράματα πάνω στον ηλιακό Οργανικό Κύκλο Rankine. Στη συνέχεια, θα 

μελετήσουμε ορισμένες θερμοδυναμικές ιδιότητες διάφορων καθαρών οργανικών ουσιών στις 

οποίες δίνεται προσοχή στη βιβλιογραφία. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν τη σχέση θερμοκρασίας 

και πίεσης των κορεσμένων καταστάσεων, τη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης και τη μορφή της 

καμπύλης του κορεσμένου ατμού στο διάγραμμα θερμοκρασίας-εντροπίας. Ιδιότητες σαν αυτές 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή εργαζόμενου μέσου. Έπειτα, θα αναλύσουμε μεμονωμένα 

διάφορες παραλλαγές του θερμοδυναμικού κύκλου Rankine, αφού διατυπώσουμε τις σχέσεις που 

διέπουν τα στοιχεία του. Για κάθε εργαζόμενο μέσο, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία συμπύκνωσης 

και σε διαφορετικές θερμοκρασίες ατμοποίησης και υπερθέρμανης, θα παρουσιαστούν 

αποτελέσματα της ανάλυσης όπως ο θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης, ο λόγος ειδικών όγκων 

εκτόνωσης και ο λόγος παροχής όγκου στο τέλος της εκτόνωσης ανά μονάδα παραγόμενης ισχύος. 

Μετά, θα μοντελοποιήσουμε ένα σύστημα ηλιακού Οργανικού Κύκλου Rankine παραγωγής ενέργειας 

με δοχείο αποθήκευσης θερμότητας σε μεταβατικές καταστάσεις. Η μοντελοποίηση θα περιλαμβάνει 

τις εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών, του δοχείου αποθήκευσης, του 

κύκλου Rankine και την αλληλεπίδραση αυτών και θα αφορά τη μεταβατική κατάσταση του 

συστήματος κατά τη διάρκεια μιας ημέρας του καλοκαιριού. Από την ανάλυση θα προκύψει η 

συνολική καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια συναρτήσει της επιλεγμένης θερμοκρασίας 

ατμοποίησης για κάθε οργανικό ρευστό. Για το βέλτιστο, ως προς τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, 

οργανικό μέσο και για τη βέλτιστη θερμοκρασίας ατμοποίησης, θα παρουσιαστούν οι μεταβολές των 

θερμοκρασιών του συστήματος, της απόδοσης των συλλεκτών και της παραγόμενης ισχύος κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Τέλος, θα προταθούν αντικείμενα για μελλοντικές εργασίες και θα 

ακολουθήσουν τα τελικά συμπεράσματα. 

Αγγλικά/English 
 The objective of this thesis is the thermodynamic analysis of a solar powered Organic Rankine 

Cycle (O.R.C.) and the investigation of potential working fluids in order to select the optimum one. 

Firstly, we will present a brief review of the basic elements of the O.R.C. from the literature of 

published, peer-reviewed papers. Then, we will examine some of the key thermodynamic properties 

of a collection of pure organic fluids, which receive great attention in the literature. These properties 

include the relation of the saturation temperature and pressure, the latent heat and the slope of the 

curve for the saturated vapor on a temperature-entropy diagram. Next, we will mathematically 

describe the elements of a Rankine Cycle and we will analyze different variations of this cycle. By 

keeping the condensation temperature constant and varying the evaporation and superheating 

temperatures, we will calculate important quantities like the cycle thermodynamic efficiency (first law 

efficiency), the expansion volume ratio and the ratio of the volume flow at the end of the expansion 

per produced power. Afterwards, we will construct a dynamic model for a solar O.R.C. with a storage 

tank, which produces electricity. The mathematical model will include all the equations that describe 

the operation of the solar collectors, the storage tank, the Rankine Cycle and the feedback between 

them. We will solve the model for a specified day of the summer, calculating the net produced energy 

as a function of the selected evaporation temperature for every suitable working fluid. After that, we 
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will present the temporal variation of the systems’ temperatures, collectors’ efficiency and net 

produced power, for the optimum organic fluid and evaporation temperature. Lastly, we will suggest 

possible subjects for future theses and we will reach our final conclusions. 
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1 Εισαγωγή 
Ο Οργανικός Κύκλος Ρανκίν (Organic Rankine Cycle – O.R.C.) αναφέρεται στον κύκλο Rankine που 

λειτουργεί με οργανικά ρευστά ως εργαζόμενα μέσα. Οι βασικές διεργασίες αυτού του κύκλου είναι:  

 η αύξηση της πίεσης του μέσου στην υγρή φάση από αντλία. 

 η θέρμανση, ατμοποίηση και συνήθως υπερθέρμανση μέσου. 

 η αδιαβατική εκτόνωση του μέσου σε ατμοστρόβιλο/εκτονωτή και παραγωγή μηχανικού 

έργου στην άτρακτο. 

 συμπύκνωση του μέσου αποβάλλοντας θερμότητα απ’ ευθείας στο περιβάλλον ή σε ένα 

δευτερεύον ρευστό μέσω εναλλάκτη και επιστροφή στην αντλία. 

Σημαντικό πλεονέκτημα του κύκλου Rankine έναντι άλλων που χρησιμοποιούν εργαζόμενα μέσα 

μόνο αέριας φάσης είναι ό,τι η αύξηση πίεσης, που καταναλώνει έργο, πραγματοποιείται όταν το 

μέσω είναι στην υγρή φάση (είναι ασυμπίεστο). Η πυκνότητα και η θερμοκρασία αυξάνονται 

αμελητέα. Από την άλλη, το έργο της συμπίεσης αερίων δαπανάται όχι μόνο στην αύξηση της πίεσης 

αλλά και στην αύξηση της πυκνότητας και της θερμοκρασίας. Δηλαδή, η αύξηση της πίεσης του 

ασυμπίεστου καταναλώνει λιγότερο έργο ανά μονάδα μάζας σε σχέση με τη συμπίεση συμπιεστού 

για τους ίδιους λόγους πίεσης. 

Τα οργανικά μέσα αποτελούνται από ανθρακικές ενώσεις ή μείγματα ανθρακικών ενώσεων με 

μοριακό βάρος μεγαλύτερο από αυτό του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται στο συνηθισμένο κύκλο 

Rankine. Αυτά τα ρευστά παρουσιάζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλαγής φάσης σε σχέση με το 

νερό στις αντίστοιχες πιέσεις, έτσι είναι καταλληλότερα για την εκμετάλλευση πηγών θερμότητας 

χαμηλών θερμοκρασιών. Παραδείγματα τέτοιων πηγών είναι: 

 η ηλιακή ενέργεια, 

 η γεωθερμία, 

 η θερμότητα απορριπτόμενων θερμών καυσαερίων λεβήτων ή Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 

(Ηλεκτροπαραγωγής, Οχημάτων κ.τ.λ.). 

Η ανάπτυξη και ωρίμανση της τεχνολογίας των συστημάτων O.R.C. μπορεί να οδηγήσει σε 

περεταίρω χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή αξιοποίηση απορριπτόμενης 

θερμότητας και συμπαραγωγή.  

Η συνεχής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί στη ραγδαία αύξηση των ενεργειακών 

αναγκών. To 2017 η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση ανήλθε στους 13730 Mtoe (Million Tonnes 

of Oil Equivalent) ή 159679.9 TWh, αυξημένη κατά 2.33% σε σχέση με το 2016 [1]. Το 2013 η 

κατανάλωση άνθρακα και λιγνίτη έφτασε τους 8000 Mt, ενώ στη συνέχεια μειωνόταν μέχρι το 2017 

όπου αυξήθηκε στους 7514 Mt [2]. Επίσης, το 2017 καταναλώθηκαν 3866 Mt πετρελαϊκών προϊόντων 

και 3781 bcm φυσικού αερίου [2] [3]. Η συνολική εκπομπή CO2 για το 2017 ήταν 32668 Mt, που 

αποτελεί 2.1% αύξηση μετά από τρία χρόνια σταθεροποίησης [4]. 
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.  

Εικόνα 1 – Ενεργειακή κατανάλωση ανά ήπειρο και έτος (https://yearbook.enerdata.net). 

 

 

Εικόνα 2 – Εκπομπές CO2 ανά ήπειρο και έτος (https://yearbook.enerdata.net). 

Οι μεγάλες εκπομπές CO2 έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον για τον περιορισμό των 

οποίων έχουν ληφθεί ενέργειες, όπως διεθνείς συμφωνίες για μείωση των εκπομπών, επιβολές 

φόρων και χρηματοδότηση ερευνών ανανεώσιμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση [5]. Σημαντικό βήμα 

αποτελεί η Συμφωνία του Παρισιού που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 με τους ακόλουθους 

βασικούς στόχους [6] [7]: 

 Διατήρηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C 

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και προσπάθεια μη υπέρβασης των 1,5°C. 

 Ανάπτυξη δυνατοτήτων και σχεδίων για αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής 

και προσαρμογή στις επιπτώσεις τις, με τρόπο που να μην επιδρούν αρνητικά στην 

παραγωγή τροφής. 

 Οικονομική διαχείριση με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών για εκμετάλλευση ανανεώσιμων και 

βιώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτοχρόνως βελτίωση της απόδοσης της συμβατικής παραγωγής. Το 

ενδιαφέρον για ανανεώσιμες πηγές είχε εκδηλωθεί για οικονομικούς λόγους, πριν ακόμα διαδοθεί η 

ευρέως η γνώση ότι οι εκπομπές CO2 προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το φράγμα Hoover (Νεβάδα/Αριζόνα, Η.Π.Α.), το οποίο εκτός από την παραγωγή ενέργειας 

χαμηλού κόστους χρησίμευσε στον έλεγχο πλημμυρών, αποθήκευση νερού και παροχή νερού 

άρδευσης. Επίσης, η πρώτη ανεμογεννήτρια κατασκευάστηκε το 1897 στη Δανία, όπου 

πραγματοποιήθηκε η περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας για όλο τον 20ο αιώνα 

[8]. Τη δεκαετία του 1920 άρχισε η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παροχή ζεστού νερού χρήσης 

σε σπίτια στη Φλόριντα και στην Καλιφόρνια [9]. Το 1954 τα εργαστήρια της Nokia, Bell Labs, 

ανακοίνωσαν την εφεύρεση των πρώτων πρακτικά λειτουργικών φωτοβολταϊκών πυριτίου [10]. To 

1907 ο εφευρέτης, μηχανικός και πρωτοπόρος στην ηλιακή ενέργεια Frank Shuman κατασκεύασε 

διάταξη με επίπεδο συλλέκτη επιφάνειας 110m2 για να ατμοποιεί αιθέρα μέχρι τους 120οC και να τον 

εκτονώνει για να παράξει 2.6kW. Επίσης, τη δεκαετία του 1920 ο Tito Romagnoli πειραματίστηκε με 

διάφορες διατάξεις O.R.C. με χρήση χλωροαιθανίου (C2H5Cl) ατμοποιούμενο από θερμαινόμενο νερό 

55οC ηλιακού συλλέκτη για παραγωγή από 1kW μέχρι 5kW [11] [12]. Στην παγκόσμια έκθεση ηλιακής 

ενέργειας ο Daniele Gasperini παρουσίασε ένα σύστημα O.R.C. του οπίου ο εκτονωτής τροφοδοτούσε 

μία αντλία γεώτρησης νερού. Η τεχνολογία του O.R.C. αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 50’ από τους 

Lucien Bronicki και Harry Zvi Tabor, οι οποίοι μελέτησαν και κατασκεύασαν πολλά μικρά συστήματα 

ηλιακών O.R.C. ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 10kW με χλωροβενζόλιο (C6H5Cl), προοριζόμενα για 

αναπτυσσόμενες χώρες δίχως υπαρκτά ή οργανωμένα και μη σταθερά δίκτυα [11] [13]. Η πρώτη 

εφαρμογή O.R.C. με βιομάζα πραγματοποιήθηκε το 1967 στην Σοβιετική Ένωση 

(Παρατούνκα,Χερσόνησος Καμτσάτκα). Λειτουργούσε με BCF (CBrClF2), εκμεταλλευόταν νερό 

θερμοκρασίας 80οC και παρήγαγε 680 kWe [13]. 
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2 Στοιχεία βιβλιογραφίας 

2.1 H ηλιακή ενέργεια 
Ο Ήλιος παράγει περίπου 3.828·1026W [14] από τα οποία 1.75·1017W φτάνουν τη γήινη 

ατμόσφαιρα και 1·1017W φτάνουν την επιφάνειά της [15]. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η κύρια πηγή 

ενέργειας του πλανήτη, διατηρώντας τη θερμοκρασία του πλανήτη σε επίπεδα που επιτρέπουν την 

ύπαρξη υγρού νερού και συντηρώντας τη ζωή μέσω της αντίδρασης της φωτοσύνθεσης. Όλες οι πηγές 

ενέργειας που αξιοποιούνται από την ανθρωπότητα, πλην της γεωθερμίας και της πυρηνικής 

ενέργειας, οφείλονται στην ηλιακή ενέργεια. Για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια οφείλεται στην 

άνιση θέρμανση της ατμόσφαιρας της γης από τον Ήλιο επάγοντας την κίνηση των αέριων μαζών. Τα 

ορυκτά καύσιμα σχηματίζονται στο υπέδαφος από οργανική ύλη καλυμμένη σε βάθη που επικρατούν 

υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, σε διάστημα εκατομμυρίων ετών. Αυτή η ύλη προέρχεται από 

φυτά και ζώα που έζησαν στη Γη πριν από δεκάδες μέχρι εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν [16]. 

Ο άνθρακας που περιείχαν δεσμεύτηκε από την ατμόσφαιρα στην τροφική αλυσίδα μέσω της 

φωτοσύνθεσης (CO2+2H2O+{ηλιακή ενέργεια}→CH2O+O2+ H2O). 

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας δύναται να είναι 

εκμεταλλεύσιμο. Το 2017, το ποσοστό συνεισφοράς της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή 

έφτασε το 2%, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2016 [17], ενώ η συνολική συνεισφορά 

ανανεώσιμων έφτασε το 25% [18]. Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται με: 

 φωτοβολταϊκά: απευθείας μετατροπή ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 ηλιακούς συλλέκτες: συσσώρευση ηλιακής ακτινοβολίας και παραγωγή θερμότητας για 

εφαρμογές θέρμανσης (π.χ. ζεστό νερό χρήσης) ή για μετατροπή σε μηχανικό έργο σε 

εργοπαραγωγό μηχανή και τελικά μετατροπή σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω γεννήτριας. 

Παρόλο που η ηλιακή ενέργεια είναι ελεύθερη στο περιβάλλον, το κόστος εγκατάστασης ηλιακών ως 

προς την ετησίως παραγόμενη ενέργεια είναι υψηλό και απαιτείται προσεκτική μελέτη για την 

εκτίμηση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.  

2.2 Στοιχεία για τους συλλέκτες 
 Σε εγκαταστάσεις O.R.C. χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες με: 

 παραβολικά κάτοπτρα (P.T.C.: parabolic trough collector, Εικόνα 3), τα οποία εστιάζουν την 

ακτινοβολία στους σωλήνες που διέρχεται το θερμικό υγρό (H.T.F.: heat transfer fluid) με 

λόγους συγκέντρωσης από 10 μέχρι 100 [19]. Ως λόγος συγκέντρωσης ορίζεται το πηλίκο του 

εμβαδού ανοίγματος του κατόπτρου προς το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα 

που δέχεται την ακτινοβολία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτός τόσο χαμηλότερη είναι 

οι απώλειες θερμότητας διότι η επιφάνεια του συσσωρευτή που επικοινωνεί με το 

περιβάλλον είναι μικρότερη σε σχέση με την επιφάνεια από την οποία συλλέγεται η 

ακτινοβολία από το κάτοπτρο.  

 

Εικόνα 3 [20] – Σχέδιο συλλέκτη παραβολικού κατόπτρου. 
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Προκειμένου η ακτινοβολία να εστιάζεται στο σωλήνα, οι ακτίνες του φωτός θα πρέπει να 

είναι παράλληλες με τη διεύθυνση που ορίζεται από το κέντρο του σωλήνα και την κορυφή 

της παραβολής. Για αυτό το λόγο οι συλλέκτες αυτοί εγκαθίστανται πάνω σε αυτόματα 

ελεγχόμενες διατάξεις που κεντράρουν τον Ήλιο σε όλη τη διαδρομή του στον ουρανό κατά 

τη διάρκεια της ημέρας [19]. 

 σωλήνες κενού (E.T.C.: evacuated tube collector, Εικόνα 4), οι οποίοι εσωτερικά κυλινδρικής 

συσσωρευτικής επιφάνειας έχουν συγκολλημένο ένα σωλήνα σχήματος U από όπου 

διέρχεται το θερμαινόμενο υγρό και εξωτερικά περιβάλλονται από γυαλί με κενό αέρος 

ανάμεσα. Οι σωλήνες αυτοί τοποθετούνται παράλληλα πάνω από μία ανακλαστική 

επιφάνεια, έτσι ώστε η ακτινοβολία να φτάνει το κάτω μέρος των σωλήνων. Το κενό 

εκμηδενίζει τις απώλειες θερμότητας από το συσσωρευτή προς το γυαλί που το περιβάλλει. 

 

Εικόνα 4 – Σχέδιο συλλέκτη σωλλήνων κενού. 

Οι συλλέκτες αυτών των τύπων έχουν χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με έναν επίπεδο συλλέκτη 

ίδιας συλλεκτικής επιφάνειας με αποτέλεσμα να μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλότερες 

θερμοκρασίες (μέχρι 200οC οι συλλέκτες κενού και 400οC οι παραβολικοί) [21]. Ωστόσο, το κόστος 

τους είναι υψηλότερο. Τα υγρά που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους συλλέκτες είναι μείγματα 

νερού-γλυκόλης για μέγιστη θερμοκρασία 130οC ή διάφορα λάδια μεταφοράς θερμότητας (π.χ. 

therminol) για θερμοκρασίες μέχρι 400 οC [22]. Το θερμικό υγρό μετά την έξοδο του από τους 

συλλέκτες οδηγείται σε έναν ή περισσότερους εναλλάκτες όπου ατμοποιείται το εργαζόμενο μέσο 

και συνεχίζει τις διεργασίες του κύκλου Rankine.  
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Εικόνα 5 – Ηλιακός O.R.C. με θερμικό υγρό. 

Για να είναι εφικτή η μεταφορά θερμότητας από το θερμικό υγρό στο εργαζόμενο μέσο χωρίς την 

απαίτηση εναλλάκτη υπερβολικά μεγάλων διαστάσεων, η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας των δύο 

ρευμάτων ΔTpp (pinch point) δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από μια συγκεκριμένη τιμή, για 

παράδειγμα 5οC. Ο βαθμός απόδοσης του κύκλου Rankine είναι υψηλότερος για υψηλότερη μέση 

θερμοκρασία πρόσδοσης θερμότητας [23], το οποίο απαιτεί η μέση θερμοκρασία του θερμικού 

υγρού να είναι υψηλή με αποτέλεσμα οι απώλειες θερμότητας του συλλέκτη προς το περιβάλλον να 

είναι δυσμενέστερες. Για να αποφευχθεί η μη αναστρεψιμότητα που εισάγεται με τη χρήση θερμικού 

υγρού, έχουν μελετηθεί διατάξεις O.R.C. με απ’ ευθείας ατμοποίηση του εργαζόμενου μέσου (D.V.G.: 

direct vapor generation), οι οποίες έχουν ως βασικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα επίτευξης 

υψηλότερης θερμοκρασίας ατμοποίησης και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση [22]. Το πρόβλημα 

αυτών των συστημάτων είναι ότι η παροχή όγκου και η ταχύτητα του εργαζόμενου μέσου εντός του 

συλλέκτη αυξάνεται κατά την ατμοποίηση λόγω της μείωσης της πυκνότητας, καθιστώντας περίπλοκο 

το σχεδιασμό και την κατασκευή του συλλέκτη. Επιπλέον, αυτά τα συστήματα είναι πιο ευαίσθητα σε 

μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. νεφώσεις) [22]. 

 

Εικόνα 6 – Ηλιακός O.R.C. με απ’ ευθείας ατμοποίηση εργαζόμενου μέσο. 

Μία άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα της χρήσης θερμικού υγρού αποτελεί η χρήση ζεότροπων 

οργανικών μειγμάτων ώς εργαζόμενα μέσα. Χαρακτηριστικό αυτών είναι ότι κατά την ισόθλιπτη 

ατμοποίηση η θερμοκρασία τους αυξάνεται, γεγονός που επιτρέπει την αύξηση του λόγου της μέσης 

θερμοκρασίας πρόσδοσης θερμότητας στο εργαζόμενο μέσο προς την μέση θερμοκρασία του υγρού 

των συλλεκτών, επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση [22]. Στο  Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η 

μεταφορά θερμότητας από το θερμικό υγρό στο εργαζόμενο μέσο σε εναλλάκτη αντιρροής για την 

περίπτωση που αυτό είναι καθαρή ουσία (με γαλάζιο) και την περίπτωση που είναι ζεότροπο μείγμα 
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(με κόκκινο). Η μείωση της θερμοκρασίας του pinch point του μέσου επιτρέπει τη μείωση της μέσης 

θερμοκρασίας του θερμικού ταυτόχρονα με τη διατήρηση της μέσης θερμοκρασίας πρόσδοσης 

θερμότητας. 

 

Διάγραμμα 1 – Σύγκριση μεταφοράς θερμότηατας για αζεότροπο και ζεότροπο εργαζόμενο μέσο. 

2.3 Εκτόνωση του ατμού υψηλής πίεσης 
Ο ατμός υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας εκτονώνεται σε έναν εκτονωτή (expander), μια 

διάταξη με άτρακτο κινούμενη από το ρευστό. Τα πτερύγια της ατράκτου αντιδρούν με το ρευστό 

μειώνοντας τη θερμοκρασία και την πίεση, δηλαδή αποκομίζουν μέρος του ενεργειακού του 

περιεχομένου (ενθαλπία), παράγοντας μηχανικό έργο στην στρεφόμενη άτρακτο. Από τον 1ο 

Θερμοδυναμικό νόμο ισχύει για τον εκτονωτή: 

𝛥�̇� = �̇� + �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠  2.1 

Όπου: 

 𝛥�̇�: η αποκομιζόμενη ενθαλπία από το ρευστό ανά μονάδα χρόνου, 

 �̇�: το παραγόμενο έργο στην άτρακτο, 

 �̇�𝑙𝑜𝑠𝑠: απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον. 

Αν θεωρήσουμε ότι ο εκτονωτής είναι καλά θερμικά μονωμένος, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε την 

εκτόνωση ως αδιαβατική μεταβολή. Η πτώση ενθαλπίας από την υψηλή στη χαμηλή πίεση δεν είναι 

η μέγιστη δυνατή, διότι η εκτόνωση δεν είναι αντιστρεπτή μεταβολή. Δηλαδή στο τέλος της 

εκτόνωσης η θερμοκρασία και η ενθαλπία είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα επιτυγχάνονταν αν η 

μεταβολή ήταν ισεντροπική. Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται μία ισεντροπική και μία αδιαβατική 

εκτόνωση ασυμπίεστου. Για την αδιαβατική μεταβολή έχουμε ΔṠ>0 και ΔḢ<ΔḢis. 
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Διάγραμμα 2 – Σύγκριση ισεντροπικής και αδιαβατικής εκτόνωσης σε διάγραμμα T/h-s. 

Για την εκτόνωση ορίζεται ο ισεντροπικός βαθμός απόδοσης: 

𝜂𝑖𝑠 ≡
𝛥�̇�

𝛥�̇�𝑖𝑠

=
�̇�𝛥ℎ

�̇�𝛥ℎ𝑖𝑠
=

𝛥ℎ

𝛥ℎ𝑖𝑠
, 𝛼𝜈 𝑐𝑝 ≈ 𝐶𝑛𝑠𝑡 𝜏ό𝜏휀 𝜂𝑖𝑠 =

𝛥𝛵

𝛥𝛵𝑖𝑠
, 𝜂𝑖𝑠 < 1 2.2 

 

Οι εκτονωτές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: θετικής εκτόπισης και δυναμικής ροής. 

2.3.1 Εκτονωτές θετικής εκτόπισης 
 Η αρχή λειτουργίας ενός εκτονωτή θετικής εκτόπισης είναι η εκτόνωση του συμπιεστού 

ρευστού επιτρέποντας το να διογκωθεί σε ένα θάλαμο αυξανόμενου όγκου ανάμεσα στο ρότορα και 

το στάτορα. Ο ρότορας περιστρέφεται αναρροφώντας και αποβάλλοντας συγκεκριμένους όγκους 

ρευστού ανά περιστροφή, Vswept,s και Vswept,d αντίστοιχα. Το εργαζόμενο μέσο κατά τη διόγκωση του 

ασκεί θετική ροπή στον άξονα του ρότορα. Ο λόγος 
Vswept,𝑑

Vswept,s
  (internal built-in volume ratio) αποτελεί 

σημαντική κατασκευαστική παράμετρο (συνήθως 
Vswept,𝑑

Vswept,s
< 5) [24]. Τα κυριότερα είδη αυτών είναι: 

 Σπυροειδής εκτονωτής (scroll): απαρτίζεται από δύο σπείρες, μία κινητή μία ακίνητη (Εικόνα 

7), μέσα σε ένα κέλυφος. Το κέντρο της μίας περιφέρεται γύρο από το κέντρο της άλλης. O 

ατμός εισέρχεται από το κέντρο ασκώντας δύναμη, λόγω πίεσης, στις σπείρες επιβάλλοντας 

την περιφορά της κινητής.  
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Εικόνα 7 [25] – Η κίνηση του ρευστού μέσα σε έναν εκτονωτή τύπου Scroll. 

Καθώς σπείρες οδηγούν το ρευστό προς τα έξω, ο όγκος ανάμεσα τους αυξάνεται και το 

ρευστό εκτονώνεται. Τελικά, το ρευστό εξέρχεται περιφερειακά του εκτονωτή. Η μηχανική 

ισχύς μεταφέρεται από την κινητή σπείρα σε άτρακτο και μετά στο φορτίο. Όλοι οι όγκοι είναι 

συνεχώς γεμάτοι, όπου στους εξωτερικούς η πίεση είναι χαμηλότερη με αποτέλεσμα να 

διαρρέει ρευστό από μέσα προς τα έξω μέσω της μικρής ανοχής σπειρών-κελύφους [24] [25]. 

 Κοχλιοειδής εκτονωτής: Αποτελείται από δύο ανόμοιους ατέρμονες κοχλίες 

συνεργαζόμενους με τους άξονες τους παράλληλους, ο ένας έχοντας λοβοειδή διατομή και ο 

άλλος την αντίθετη διατομή που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 [26] – Σχέδιο κοχλιοειδούς εκτονωτή. 

Ο ατμός αναρροφάται από τους κοχλίες και παγιδεύεται ανάμεσα σε αυτούς και το κέλυφος. 

Οδηγείται σε θάλαμο μεγαλύτερου όγκου και εκτονώνεται ασκώντας δύναμη και ροπή στους 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2sYy__OfeAhXFsaQKHWMHDhoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Working-process-of-a-scroll-expander_fig7_277977112&psig=AOvVaw3d-_vPSL3iVYzEXjOTNIND&ust=1542975141875913
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κοχλίες. Ο λοβοειδής κοχλίας δίνει μηχανική ισχύ σε άτρακτο, ενώ ο άλλος είναι άεργος [26]. 

Λειτουργεί ικανοποιητικά για εκτόνωση διφασικού ρευστού [24]. 

Μειονέκτημα αυτών των εκτονωτών είναι ότι ο λόγος του ειδικών όγκων εξόδου προς 

εισόδου δεν ταυτίζεται πάντα με το internal built-in volume ratio. Όταν ο πρώτος είναι μικρότερος 

από τον δεύτερο έχουμε υποεκτόνωση (under-expansion), δηλαδή το ρευστό θα μπορούσε να 

εκτονωθεί περεταίρω. Στην αντίστροφη περίπτωση έχουμε υπερεκτόνωση, όπου παρατηρείται 

επιστροφή του ρευστού στην έξοδο του εκτονωτή, επιβαρύνοντας το βαθμό απόδοσής του. Επίσης, 

ο internal built-in volume ratio περιορίζεται από τις διαστάσεις των εκτονωτών [24]. 

2.3.2 Εμβολοφόροι εκτονωτές 
Οι εμβολοφόροι εκτονωτές ήταν από τις πρώτες μηχανές παραγωγής μηχανικής ισχύος που 

κατασκεύασε η ανθρωπότητα. Χρησιμοποιούταν κυρίως σε ατμοκίνητα τρένα και πλοία, τα οποία 

κινούσαν εκτονώνοντας ατμό θερμαινόμενο από μπόιλερ κάρβουνου. Αυτοί οι εκτονωτές 

αποτελούνται από ένα ή περισσότερα έμβολα σε κυλίνδρους, τα οποία κινούν μία στροφαλοφόρο 

άτρακτο ή ένα δίσκο swashplate. Ο κάθε κύλινδρος διαθέτει βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Οι 

χρόνοι λειτουργίας είναι δύο: 

 εισαγωγή-εκτόνωση: Όταν το έμβολο είναι στο άνω νεκρό σημείο ανοίγει η βαλβίδα 

εισαγωγής εισάγοντας τον ατμό και στη συνέχεια κλείνει όσο το έμβολο κατεβαίνει. Αφού 

κλείσει, ο ατμός εκτονώνεται από την υψηλή πίεση μέχρι το κάτω νεκρό σημείο, παράγοντας 

έργο. 

 εξαγωγή: Η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει και το έμβολο ωθεί έξω από τον κύλινδρο τη μάζα του 

ρευστού που εισήλθε. Η βαλβίδα εξαγωγής κλείνει, το έμβολο φτάνει στο άνω νεκρό σημείο. 

Οι εμβολοφόροι μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερο λόγο εκτόνωσης σε σχέση με τους θετικής 

εκτόπισης και παρουσιάζουν λιγότερες διαρροές. Ωστόσο, κοστίζουν περισσότερο και είναι λιγότερο 

αξιόπιστοι λόγο των πολλών κινούμενων μερών [24] [27]. 

2.3.3 Εκτονωτές δυναμικής ροής 
 Οι εκτονωτές δυναμικής ροής είναι στρόβιλοι αδιάκοπης ροής. Διαθέτουν μία ή περισσότερες 

βαθμίδες με στάτορα και ρότορα. Η ροή υψηλής πίεσης επιταχύνεται στο στάτορα, αυξάνοντας την 

περιφερειακή ταχύτητα του ρευστού (δυναμική πίεση) και μειώνοντας την στατική πίεση (η ολική 

πίεση στο στάτορα ελαττώνεται λόγω τριβών). Στη συνέχεια, παράγεται μηχανική ισχύς στα 

περιστρεφόμενα πτερύγια του ρότορα, τα οποία μειώνουν την ολική πίεση αλλάζοντας την 

περιφερειακή κατεύθυνση της ροής, σχεδόν εκμηδενίζοντάς την. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες αυτών 

των στροβίλων είναι: 

 Αξονικής ροής: Η ροή εισέρχεται και εξέρχεται παράλληλα με τον άξονα του στροβίλου, ο 

οποίος απαρτίζεται από μία ή περισσότερες βαθμίδες, με το στάτορα να αποτελείται από 

σταθερά πτερύγια. Κάθε βαθμίδα μπορεί να πετύχει ένα περιορισμένο λόγο πίεσης, για αυτό 

το λόγο μπορεί να χρειάζονται πολλαπλές βαθμίδες όπως στους ατμοστρόβιλους του κύκλου 

Rankine με νερό. Στις εφαρμογές με οργανικά μέσα μπορεί να εφαρμοστεί μονοβάθμιος 

αξονικός στρόβιλος, όπου οι λόγοι πίεσης είναι χαμηλοί [24]. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται η 

μονοδιάστατη ανάλυση του στροβίλου αξονικής ροής με τα τρίγωνα ταχυτήτων (v η απόλυτη 

ταχύτητα, w η σχετική ως προς το ρότορα). 
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Εικόνα 9 (Γιαννάκογλου Κυριάκος, 2013) – Τρίγωνα ταχυτήτων σε αξονικό εκτονωτή δυναμικής ροής. 

Επίσης, οι στρόβιλοι των O.R.C. είναι μικρότεροι σε διαστάσεις από τους ατμοστροβίλους του 

κλασικού κύκλου Rankine, διότι οι οργανικές ενώσεις στην αέρια φάση έχουν μεγαλύτερη 

πυκνότητα από τους ατμούς του νερού. Από την άλλη, οι οργανικές ενώσεις έχουν χαμηλή 

ηχητική ταχύτητα, λόγω του μεγάλου μοριακού βάρος, οπότε απαιτείται προσεκτικός 

σχεδιασμός για αποφυγή ηχητικής ροής [24].  

 Ακτινικής ροής: η ροή εισέρχεται περιφερειακά και εξέρχεται αξονικά (Εικόνα 10). Η 

κινούμενη πτερωτή είναι κλεισμένη σε ένα σπειροειδές κέλυφος του οποίου ο σκοπός είναι 

να δώσει μεγάλη περιφερειακή ταχύτητα στο ρευστό πριν εισέλθει στην πτερωτή, 

εκπληρώνει δηλαδή τη λειτουργία του στάτορα χωρίς να είναι απαραίτητα τα ακίνητα 

πτερύγια. Όμως, έχει νόημα η χρήση σταθερών πτερυγίων μεταβλητής γωνίας (Εικόνα 11), τα 

οποία ανάλογα με την παροχή ρυθμίζουν τη γωνία της σχετικής ταχύτητας εισόδου στην 

πτερωτή να είναι ίδια με τη γωνία των πτερυγίων της, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση στο off 

design σημεία λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα πτερύγια αναπτύσσουν μηχανική ισχύ, 

επιβραδύνοντας την περιφερειακή ροή και αποβάλλοντας το ρευστό αξονικά. Όλη αυτή η 

κατασκευή αποτελεί μία βαθμίδα η οποία μπορεί να πετύχει μεγαλύτερους λόγους πίεσης 

από μία βαθμίδα στροβίλου αξονικής ροής. Οι στρόβιλοι ακτινικής ροής πλεονεκτούν έναντι 

των αξονικών στροβίλων σε εφαρμογές υψηλών λόγων πίεσης και χαμηλών παροχών, ενώ 

ταυτοχρόνως είναι φθηνότεροι στην κατασκευή τους. 
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Εικόνα 10 [28] – Σχέδιο ακτινικού εκτονωτή δυναμικής ροής. 

 

Εικόνα 11 [29] - Σχέδιο ακτινικού εκτονωτή δυναμικής ροής με πτερύγια μεταβλητής γωνίας. 

2.4 Μελέτες και πειράματα 
Διάφοροι κατασκευαστές, όπως η Enogia, Aqylon και Exergy, αναπτύσσουν modular 

τυποποιημένες διατάξεις O.R.C. (σε μορφή skid) που μπορούν να εγκατασταθούν σε σημεία όπως 

βιομηχανίες μέχρι αποκεντρωμένες και απομονωμένες περιοχές, για εκμετάλλευση πηγών 

θερμότητας από 80oC έως 400oC. Το εύρος της ονομαστικής ισχύος για τέτοια συστήματα κυμαίνεται 

από 5kWe μέχρι 50MWe [30] [31] [32]. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής, υπάρχει η 

δυνατότητα συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων, όμοιων ή ανόμοιων διατάξεων. Με την τυποποίηση 

μειώνεται τόσο το κόστος της εγκατάστασης όσο και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης [21].  

Οι V.M.Nguyen, P.S.Doherty και S.B.Riffat [33] κατασκεύασαν μια πειραματική διάταξη O.R.C. 

χαμηλής θερμοκρασίας, ονομαστικής ισχύος 1.5kWe με ν-πεντάνιο (C5H12) ως εργαζόμενο μέσο. Η 

πρόσδοση θερμότητας πραγματοποιούταν με ένα καυστήρα προπανίου ισχύος μέγιστης ισχύος 

60kWth, τροφοδοτώντας τον ατμοποιητή με νερό στους 93oC. Ο κύκλος λειτουργούσε με θερμοκρασία 

ατμοποίησης 81oC, θερμοκρασία συμπύκνωσης 38oC, παροχή 432kg/h και βαθμό απόδοσης 

Ẇe/Q̇u=4.3%. Με βαθμό απόδοσης Carnot 12.1% παρήγαγε το 35.5% του θερμοδυναμικά μέγιστου 

δυνατού έργου. Χρησιμοποιήθηκε στρόβιλος ακτινικής ροής, ονομαστικής ταχύτητας περιστροφής 

65000RPM, συνδεδεμένος σε τριφασική γεννήτρια υψηλής ταχύτητας 1100Hz, 170V. Το κόστος της 

εγκατάστασης ανήλθε στις £21560 (2001, αντιστοιχία με τον πληθωρισμό για το 2017: £33900), το 

37% του οποίου οφειλόταν στο ζεύγος εκτονωτή-γεννήτριας.  
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Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της διάταξης. 

 

Εικόνα 12 – Σχέδιο εγκατάστασης. 

Οι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα ηλιακό σύστημα O.R.C. χαμηλής θερμοκρασίας, με 

εξαρτήματα μαζικής παραγωγής, θα συνέφερε οικονομικά σε απομονωμένες περιοχές με πολλή 

διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία. Στις δυτικές ανεπτυγμένες οικονομίες θα συνέφερε για εκμετάλλευση 

απορριπτόμενης θερμότητας. 

Από μελέτη των S.Quoilina, M.Oroszb, H.Hemondb και V.Lemort, σε συνεργασία με το μη 

κυβερνητικό οργανισμό Solar Turbine Group International [34], διαπιστώθηκε η οικονομική 

βιωσιμότητα συμπαραγωγής ρεύματος και ζεστού νερού με modular ηλιακά συστήματα O.R.C. μέσης 

θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, μελέτησαν διάταξη (Εικόνα 13) ονομαστικής ισχύος 3kWe συνολικής 

συλλεκτικής επιφάνειας 75m2 αποτελούμενη από παραβολικούς κατοπτρικούς συλλέκτες, με μίγμα 

μονοαιθυλενογλυκόλης-νερού ως θερμικό υγρό, συνδεδεμένο με τον ατμοποιητή και με ένα δοχείο 

αποθήκευσης θερμότητας όγκου 2m3. Ως εργαζόμενο μέσο επέλεξαν το R245fa, για εκτόνωση σε δύο 

εν σειρά τοποθετημένους expanders τύπου scroll. Πριν το μέσο οδηγηθεί στο συμπυκνωτή αέρος, 

σχεδιάστηκε να διέλθει από εναλλάκτη για τη θέρμανση νερού. Το σύστημα εγκαταστάθηκε και 

δοκιμάστηκε στο Λεσότο. 

 

Εικόνα 13 – Σχέδιο εγκατάστασης. 
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Οι προηγούμενοι P.Doherty και S.B.Riffat μαζί με τον W.Yagoub [35], μελέτησαν υβριδικό 

O.R.C. συμπαραγωγής ρεύματος και θέρμανσης (Εικόνα 14). Για πηγές θερμότητας 

χρησιμοποιήθηκαν ένας E.T.C. των 25kWth και ένας λέβητας συμπύκνωσης υδρατμών επίσης των 

25kWth. Στην φαίνεται το σχέδιο της διάταξης. 

 

Εικόνα 14 – Σχέδιο εγκατάστασης. 

Κατά την υβριδική λειτουργία το θερμικό υγρό θερμαίνεται πρώτα στο συλλέκτη, μετά στο λέβητα 

και εισέρχεται στον ατμοποιητή. Οι βάνες ελέγχου επιτρέπουν τη λειτουργία αποκλειστικά με το 

συλλέκτη ή το λέβητα. Το εργαζόμενο μέσο εκτονώνεται σε στρόβιλο ακτινικής ροής, ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος σε γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 1.5kW. Έπειτα, εισέρχεται σε συμπυκνωτή 

θερμαίνοντας το νερό της θέρμανσης αποδίδοντας 21kWth.  

Σημαντικός δείκτης της οικονομικής αποδοτικότητας αποτελεί το LCOE (Levelized Cost Of Energy): 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 휀𝛾𝜅𝛼𝜏ά𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂𝜍 ∙ 𝑖 + 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜎𝜐𝜈𝜏ή𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍&𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾ί𝛼𝜍

𝛦𝜏𝜂𝜎ί𝜔𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾ώ𝜇휀𝜈𝜂 휀𝜈έ𝜌𝛾휀𝜄𝛼
| 𝑖 =  (1 + 

𝑟

𝑛
)
𝑛

 2.3 

Όπου:  

 n: τα χρόνια της επένδυσης, 

 r: επιτόκιο πληθωρισμού, 

 i: συντελεστής αναγωγής παρούσας αξίας σε ισόποσα ετήσια ποσά για n χρόνια στο μέλλον. 

Ο λέβητας λειτουργεί όταν η ηλιακή ισχύς δεν επαρκεί, αυξάνοντας την ετησίως παραγόμενη 

ενέργεια. Παρόλο που το λειτουργικό κόστος αυξάνεται λόγο της χρήσης του καυσίμου, το κόστος 

ανά παραγόμενη kWh περιορίζεται. Δηλαδή, ο υβριδικός κύκλος μπορεί να αποτελέσει μία 

συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 και την παραγωγή φθηνής 

ενέργειας.  

 Οι M.Kanea, D.Larraina, D.Favrata και Y.Allani [36] σχεδίασαν υβριδικό σύστημα με μία 

μηχανή εσωτερικής καύσης diesel και δύο cascade κύκλους O.R.C., ο υψηλής θερμοκρασίας (ΗΤ) με 

R123 και ο χαμηλής (LT) με R134a (Εικόνα 15).  
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Εικόνα 15 – Σχέδιο εγκατάστασης. 

Ο στροφαλοφόρος άξονας της Μ.Ε.Κ. μεταδίδει μηχανική ισχύ σε γεννήτρια ρεύματος. Τα θερμά 

καυσαέρια διέρχονται από εναλλάκτη, θερμαίνοντας το υγρό που έχει θερμανθεί από τους 

συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες. Στη συνέχεια το θερμικό υγρό ατμοποιεί το R123, το οποίο 

αφού εκτονωθεί συμπυκνώνεται σε εναλλάκτη ατμοποιώντας το R134a. Το R134a προθερμαίνεται 

από το νερό ψύξης της Μ.Ε.Κ. 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 συνολική συλλεκτική επιφάνεια: 100m2, 

 ηλιακή θερμική ισχύς: 60kWth @ 1000W/m2, 

 καύσιμο Μ.Ε.Κ.: βιοντίζελ, 

 θερμοκρασία καυσαερίων: 580oC, 

 θερμική ισχύς καυσαερίων: 7kWth, 

 ψύξη κινητήρα: 20kWth, 

 ονομαστική ισχύς γεννήτριας Μ.Ε.Κ.: 15kWe, 

 ονομαστική ισχύς γεννήτριας HT: 5kWe, 

 ονομαστική ισχύς γεννήτριας LT: 8kWe, 

 εκτονωτές τύπου scroll.  
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3 Θερμοδυναμικές ιδιότητες εργαζόμενων μέσων 
Οι συμβατικές μονάδες κύκλου Rankine χρησιμοποιούν νερό ώς εργαζόμενο μέσο διότι [21]: 

 είναι άφθονο στη φύση, 

 είναι φθηνό, 

 έχει χαμηλό ιξώδες με αποτέλεσμα η πτώση πίεσης της ροής να είναι χαμηλή, 

 δεν είναι τοξικό, δεν είναι εύφλεκτο και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Παρά αυτά, η χρήση νερού σε μικρότερες εφαρμογές κύκλου Rankine χαμηλότερης ισχύος δεν 

ενδείκνειται διότι [21]: 

 υπάρχει κίνδυνος σπηλαίωσης της πτερωτής του ατμοστροβίλου από τα σταγονίδια του 

συμπυκνώματος, 

 απαιτείται υπερθέρμανση του ατμού για την αποφυγή συμπύκνωσης κατά την εκτόνωση, 

 ο ατμός του έχει μεγάλο ειδικό όγκο με αποτέλεσμα να εγκαθηστώνται ατμοποιητές, 

στρόβιλοι και συμπυκνωτές μεγάλων διαστάσεων και υψηλού κόστους, 

 αναπτύσσεται υψηλή πίεση στον ατμοποιητή (τουλάχιστον 7MPa) [37], 

 η τάση ατμών σε θερμοκτασίες συμπύκνωσης μικρότερες από 100oC είναι χαμηλότερη από 

την ατμοσφαιρική πίεση, δηλαδή ενέχει ο κίνδυνος αναρρόφησης αέρα που μπορεί να 

διαβρώσει το κύκλωμα [37]. 

Οι ιδιότητες ορισμένων οργανικών ουσιών αποτελούν λύση στα παραπάνω προβλήματα. 

3.1 Ιδιότητες σε κατάσταση κορεσμένου ατμού 
Τα ρευστά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 

καταλήγουν κατά την ισεντροπική εκτόνωση από κατάσταση κορεσμού: 

 Υγρά ρευστά (wet fluids): κατά την ισεντροπική εκτόνωση παρουσιάζουν συμπύκνωμα.  

𝜕𝑠

𝜕𝑇
|𝑥=1 < 0 ή 

𝜕𝑠

𝜕ℎ
|𝑥=1 < 0 

 

Εικόνα 16 - Διάγραμμα θερμοκρασίας και εντροπίας υγρού ρευστού [24] 

 Ξηρά ρευστά (dry fluids): κατά την ισεντροπική εκτόνωση καταλήγουν σε υπέρθερμη 

κατάσταση. 
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𝜕𝑠

𝜕𝑇
|𝑥=1 > 0 ή 

𝜕𝑠

𝜕ℎ
|𝑥=1 > 0 

 

Εικόνα 17 - Διάγραμμα θερμοκρασίας και εντροπίας ξηρού ρευστού [24] 

 Ισεντροπικά ρευστά (isentropic fluids): κατά την ισεντροπική εκτόνωση παραμένουν σε 

κατάσταση κορεσμού (δεν υπάρχει ιδανικό ισεντροπικό ρευστό). 

𝜕𝑠

𝜕𝑇
|𝑥=1 = 0 ή 

𝜕𝑠

𝜕ℎ
|𝑥=1 = 0 

 

Εικόνα 18 - Διάγραμμα θερμοκρασίας και εντροπίας ισεντροπικού ρευστού [24] 

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της σπηλαίωσης με τη χρήση υγρού ρευστού, πρέπει να 

εξασφαλισθεί ότι η ξηρότητα στο τέλος της εκτόνωσης δε θα λάβει τιμή μικρότερη από 85%÷90% [24]. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την υπερθέρμανση του ατμού πριν την είσοδο στον εκτονωτή (Διάγραμμα 3),  

ή με τον περιορισμό του λόγου πίεσης (Διάγραμμα 4) [23]. 
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Διάγραμμα 3 – Επίδραση της υπερθέρμανσης στην ξηρότητα. 

 

Διάγραμμα 4 – Επίδραση του λόγου πίεσης στην ξηρότητα. 
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Για την υπερθέρμανη απαιτείται μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας διότι ο ατμός έχει 

χαμηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του κόστους [24]. Η 

μείωση του λόγου πίεσης του κύκλου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς ανάμεσα στις 

μέσες θερμοκρασίες πρόσδοσης και απόρριψης θερμότητας και κατά συνέπεια τη μείωση του 

θερμοδυναμικού βαθμού απόδοσης του κύκλου [23].  

 Τα ξηρά ρευστά έχουν το πλεονέκτημα του ότι δε χρειάζονται υπερθέρμανση, όμως ο 

υπέρθερμος ατμός στο τέλος της εκτόνωσης έχει υψηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία 

συμπύκνωσης, αυξάνοντας έτσι το φορτίο του συμπυκνωτή. Η απόδοση του κύκλου μπορεί να 

βελτιωθεί με την χρήση ανακομιστή θερμότητας που ψύχει τον εκτονωμένο ατμό προθερμένοντας το 

εργαζόμενο μέσο πριν την πρόσδοση θερμότητας από την πηγή θερμότητας [24]. Για την αποφυγή 

του κόστους του υπερθερμαντή και του ανακομιστή προτείνεται η εφαρμογή ξηρού ρευστού με κατά 

το δυνατό ισεντροπική καμπύλη κορεσμένου ατμού [38]. 

3.2 Κρίσιμη θερμοκρασία 
 Η κρίσιμη θερμοκρασία του ρευστού είναι ένδειξη του λόγου πίεσης λειτουργίας ανάμεσα σε 

συγκεκριμένες θερμοκρασίες ατμοποίησης και συμπύκνωσης. Η υψηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία 

συνεπάγεται μεγαλύτερο λόγο πίεσης [39] και συνήθως υψηλότερο βαθμό απόδοσης [40]. Ένα 

ρευστό που έχει υψηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία σε σχέση με ένα άλλο, συνήθως παρουσιάζει 

χαμηλότερες τάσεις ατμών στις ίδιες θερμοκρασίες [24]. Ένας οργανικός κύκλος Rankine μπορεί να 

έχει θερμοκρασία συμπύκνωσης χαμηλότερη από 30oC και να λειτουργεί σε υπερπίεση, 

αποτρέποντας την εισρόφηση ατμοσφαιρικού αέρα. Για κρίσιμη θερμοκρασία ελάχιστα χαμηλότερη 

από τη θερμοκρασία της πηγής θερμότητας, με θερμοκρασία ατμοποίησης πολύ κοντά στην κρίσιμη, 

επιτυγχάνεται πολύ καλός συμβιβασμός ανάμεσα στο θερμοδυναμικό βαθμό απόδοσης του κύκλου 

και στο βαθμό εκμετάλλευσης της θερμότητας της πηγής [39]. 

3.3 Λανθάνουσα θερμότητα 
 Αν ένα ρευστό έχει μεγάλο λόγο λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης προς αισθητή 

θερμότητα προθέρμανσης, μειώνεται η ανάγκη για εγκατάσταση ανακομιστή διότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό θερμότητας προσδίδεται κατά την ατμοποίηση. Ρευστά με περισσότερη λανθάνουσα 

θερμότητα ατμοποίησης πετυχένουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης. Ωστόσο, τα ρευστά με 

λιγότερη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης μπορούν να εκμεταλλευτούν αποδοτικότερα πηγές 

θερμότητας όπως η ηλιακή ενήργεια ή θερμά καυσαέρια [24]. Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η 

μεταφορά θερμότητας από θερμικό ρευστό σε δύο διαφορετικά εργαζόμενα μέσα, όπου το δεύτερο 

έχει λιγότερη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης. Παρατηρούμε ότι στη δεύτερη περίπτωση το 

θερμικό ρευστό εξέρχεται με χαμηλότερη θερμοκρασία, άρα προσδίδει περισσότερη θερμότητα.  

Η παραγόμενη ισχύς, προ μηχανικών απωλειών, ενός ηλιακού O.R.C. στη μόνιμη κατάσταση 

είναι:  

�̇�𝑡ℎ = 𝜂𝑡ℎ𝜂𝑐𝐺𝑇𝐴𝑐 3.1 

όπου: 𝐺𝑇 η ανηγμένη στην επιφάνεια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, 

𝐴𝑐 το εμβαδό της συλλεκτικής επιφάνειας, 𝜂𝑐 ο βαθμός απόδοσης του συλλέκτη, 𝜂𝑡ℎ ο 

θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου.  

Ο 𝜂𝑐𝑜𝑙  είναι υψηλότερος όταν η μέση θερμοκρασία της πλάκας απορρόφησης και κατά συνέπεια του 

θερμικού υγρού είναι χαμηλή, όπως συμβαίνει στην παραπάνω δεύτερη περίπτωση, διότι οι απώλεις 

θερμότητας προς το περιβάλλον είναι χαμηλότερες [41]. Συνεπώς, ένα κριτήριο για την επιλογή του 

εργαζόμενου μέσου και των παραμέτρων του κύκλου είναι η μεγιστοποίηση του γινομένου 𝜂𝑡ℎ𝜂𝑐𝑜𝑙. 
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Διάγραμμα 5 – Επίδραση της λανθάνουσας θερμότητας. 

3.4 Οργανικά μέσα προς μελέτη 
Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται 23 εργαζόμενα μέσα που θα εξετασθούν στην 

παρούσα εργασία: 

Εργαζόμενα μέσα 
Κρίσιμη θερμοκρασία 

[°C] 
Κρίσιμη πίεση 

[MPa] 

Ακετόνη (προπανόλη) 235,0 4,700 

Βενζόλιο 288,9 4,894 

Αιθανόλη 241,6 6,268 

Τολουόλιο 318,6 4,126 

Κυκλοεξάνιο 280,5 4,082 

Κυκλοπεντάνιο 238,6 4,571 

Κυκλοπροπάνιο 125,2 5,580 

Ισοβουτάνιο 134,7 3,629 

Ισοεξάνιο 224,6 3,040 

Ισοπεντάνιο 187,2 3,378 

Βουτάνιο 152,0 3,796 

Εξάνιο 234,7 3,034 

Πεντάνιο 196,6 3,370 

Προπάνιο 96,7 4,251 

R1234yf 94,7 3,382 

R1234ze(E) 109,4 3,636 

R1234ze(Z) 150,1 3,533 

R134a 101,1 4,059 

R152a 113,3 4,520 

R236ea 139,3 3,420 

R236fa 124,9 3,200 

R245ca 174,4 3,941 

R245fa 153,9 3,651 
Πίνακας 1 – Υπό μελέτη καθαρές οργανικές ουσίες. 
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Τα ρευστά R1234ze(E), R1234ze(Z) και R1234yf είναι μίγματα, αλλά είναι αζεότροπα.  

3.5 Παρουσίαση ιδιοτήτων 
 Στα Διάγραμμα 6, Διάγραμμα 7 και Διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι τάσεις ατμών συναρτήση 

της θερμοκρασίας από τους 10oC μέχρι το πολύ 2oC κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία της 
κάθε ουσίας.  

 Στα Διάγραμμα 9, Διάγραμμα 10, Διάγραμμα 11 και Διάγραμμα 12 παρουσιάζεται η 
λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης κάθε ουσίας συναρτήση της θερμοκρασίας κορεσμού, 
στο ίδιο εύρως θερμοκρασιών.  

 Στα Διάγραμμα 13, Διάγραμμα 14, Διάγραμμα 15 και Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται ο ειδικός 
όγκος κορεσμένου ατμού συναρτήση της θερμοκρασίας κορεσμού. 

 Παρουσιάζονται οι καμπάνες κορεσμού κάθε ουσίας στα διαγράμματα θερμοκρασίας-
εντροπίας: Διάγραμμα 17, Διάγραμμα 18, Διάγραμμα 19 και Διάγραμμα 20. 

 

 
Διάγραμμα 6 – Πίεση και θερμοκρασία σε κατάσταση κορεσμού. 
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Διάγραμμα 7 – Πίεση και θερμοκρασία σε κατάσταση κορεσμού. 
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Διάγραμμα 8 – Πίεση και θερμοκρασία σε κατάσταση κορεσμού. 
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Διάγραμμα 9 – Η λανθάνουσα θερμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

Διάγραμμα 10 – Η λανθάνουσα θερμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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Διάγραμμα 11 – Η λανθάνουσα θερμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

Διάγραμμα 12 – Η λανθάνουσα θερμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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Διάγραμμα 13 – Ο ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

Διάγραμμα 14 – Ο ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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Διάγραμμα 15 – Ο ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

Διάγραμμα 16 – Ο ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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Διάγραμμα 17 – Διαγράμματα T-s. 

 

Διάγραμμα 18 – Διαγράμματα T-s. 
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Διάγραμμα 19 – Διαγράμματα T-s. 

  

Διάγραμμα 20 – Διαγράμματα T-s. 
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Γενικά παρατηρούμε ότι τα οργανικά μέσα υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας έχουν 

χαμηλότερες τάσεις ατμών, περισσότερη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης και μεγαλύτερο 

ειδικό όγκο. Επίσης, για δεδομένη θερμοκρασιακή διαφορά ατμποποίησης και συμπύκνωσης 

λειτουργούν σε υψηλότερους λόγους πίεσης. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του ειδικού όγκου, 

όλα αυτά τα οργανικά μέσα έχουν πυκνώτερους κορεσμένους ατμούς σε σχέση με το νερό 

επιτρέποντας τη μείωση των κατασκευαστικών διαστάσεων. Για θερμοκρασίες συμπύκνωσης κάτω 

των 40oC ενδείκνυνται τα ακόλουθα ρευστά: Προπάνιο, Κυκλοπροπάνιο, R1234yf, R134a, R152a, 

R1234ze(E), Ισοβουτάνιο, R236fa, Βουτάνιο, R236ea, R1234ze(Z), R245fa, R245ca, Ισοπεντάνιο και 

Πεντάνιο, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε υπερπίεση. Από αυτά, τα  Ισοβουτάνιο, R236fa, 

Βουτάνιο, R236ea, R1234ze(Z), R245fa, R245ca, Ισοπεντάνιο και Πεντάνιο έχουν ξηρή συμπεριφορά 

κάτω από συγκεκριμένες θερμοκρασίες κορεσμού και δε χρειάζονται υπερθέρμανση.  

Παρακάτω, στον Πίνακα Error! Reference source not found. παρουσιάζεται για κάθε ρευστό η 

θερμοκρασία κορεσμένου συμπυκνώματος σε πίεση 1atm και το έυρος της θερμοκρασίας κορεσμού 

για την οποία παρατηρείται ξηρή συμπεριφορά. 

Εργαζόμενα 

μέσα (αγγλικά) 

Εργαζόμενα 

μέσα 

(ελληνικά) 

Κρίσιμη 

θερμοκρασία 

[°C] 

Θερμοκρασία 

κορεσμένου 

συμπυκνώματος 

σε πίεση 1atm 

Εύρος ξηρής 

συμπεριφοράς 

[°C] 

από ÷ μέχρι 

Acetone Ακετόνη 235.0 56.1 - ÷ - 

Benzene Βενζόλιο 288.9 80.1 75 ÷ 262 

Ethanol Αιθανόλη 241.6 78.4 - ÷ - 

Toluene Τολουόλιο 318.6 110.6 55 ÷ 299 

CycloHexane Κυκλοεξάνιο 280.5 80.7 34 ÷ 268 

Cyclopentane Κυκλοπεντάνιο 238.6 49.3 52 ÷ 209 

CycloPropane Κυκλοπροπάνιο 125.2 <0 - ÷ - 

IsoButane Ισοβουτάνιο 134.7 -11.7 - ÷ 107 

Isohexane Ισοεξάνιο 224.6 60.2 - ÷ 211 

Isopentane Ισοπεντάνιο 187.2 27.8 - ÷ 171 

n-Butane Βουτάνιο 152.0 -0.5 - ÷ 125 

n-Hexane Εξάνιο 234.7 68.7 - ÷ 221 

n-Pentane Πεντάνιο 196.6 36.1 - ÷ 179 

Propane Προπάνιο 96.7 -42.1 - ÷ - 

R1234yf R1234yf 94.7 -29.5 - ÷ 56 

R1234ze(E) R1234ze(E) 109.4 -19.0 - ÷ 64 

R1234ze(Z) R1234ze(Z) 150.1 9.7 38 ÷ 104 
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R134a R134a 101.1 -26.1 - ÷ - 

R152a R152a 113.3 -24.0 - ÷ - 

R236ea R236ea 139.3 6.2 - ÷ 116 

R236fa R236fa 124.9 -1.5 - ÷ 98 

R245ca R245ca 174.4 25.3 - ÷ 148 

R245fa R245fa 153.9 15.0 - ÷ 123 

Πίνακας 2 - Χαρακτηριστικά εργαζόμενων μέσων. 
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4 Θερμοδυναμική ανάλυση 
 Ο απλός κύκλος Rankine (Εικόνα 19) απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στοιχεία: την αντλία, 

την ατμογεννήτρια, τον εκτονωτή και το συμπυκνωτή. 

 

Εικόνα 19 - Απλός μονοβάθμιος ηλιακός κύκλος Rankine. 

4.1 Στοιχεία του απλού κύκλου Rankine 
 Παρακάτω παρουσιάζονται τα τέσσερα βασικά στοιχεία του κύκλου Rankine (η αντλία, ο 

οικονομητήρας, ο ατμοποιητής, ο υπερθερμαντής, ο εκτονωτής και ο συμπυκνωτής) και οι εξισώσεις 

που τα περιγράφουν. 

4.1.1 Η αντλία 
 Η αύξηση της πίεσης στην αντλία θεωρείται ως μια ισεντροπική μεταβολή από την κορεσμένη 

(x=0) ή υπόψυκτη κατάσταση χαμηλής πίεσης στην υπόψυκτη κατάσταση υψηλής πίεσης. Κατά την 

μεταβολή αυτή, η θερμοκρασία και η πυκνότητα αυξάνονται αμελητέα. Η καταναλισκόμενη ισχύς της 

αντλίας είναι: 

 

Όπου: �̇� η παροχή όγκου και 𝛥𝑃 = 𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑  η αύξηση της πίεσης. 

Το ειδικό έργο είναι:  

𝑤𝑝 =
�̇�𝑝

�̇�
=

�̇�

�̇�
𝛥𝑃 = 𝑣𝛥𝑃 4.2 

Όπου: �̇� η παροχή όγκου και 𝑣 ο ειδικός όγκος του υγρού εργαζόμενου μέσου. 

4.1.2 Η ατμογεννήτρια 
 Το υγρό από την αντλία εισέρχεται στην ατμογεννήτρια, όπου περνάει από τις εξής διατάξεις 

με τη σειρά: 

�̇�𝑝 = �̇�𝛥𝑃 4.1 



 

     44 

 τον οικονομητήρα: Το υγρό θερμαίνεται ισόθλιπτα από τη θερμοκρασία 𝑇𝑝 της κατάθλιψης 

της αντλίας μέχρι τη θερμοκρασία που εκκινεί η ατμοποίηση 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑇(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 0). Η 

προσδιδόμενη θερμότητα είναι: 

�̇�𝑒𝑐𝑜 = �̇�𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜 = �̇� ∫ 𝑐𝑝(𝑇)𝑑𝑇
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑇𝑝

= �̇�𝑐�̅�(𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑇𝑝) 4.3 

Όπου: 

𝑐𝑝(𝑇) =
𝜕ℎ

𝜕𝑇
|𝑝 4.4 

η ειδική θερμοχωρητικότητα. 

 τον ατμοποιητή: Το κορεσμένο υγρό ατμοποιείται ισόθλιπτα πλήρως έως την κορεσμένη 

αέρια κατάσταση. Η προσδιδόμενη θερμότητα είναι: 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�[ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 1) − ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 0)] 4.5 

 

 τον υπερθερμαντή (αν υπάρχει): Ο κορεσμένος ατμός της ατμογεννήτριας υπερθερμαίνεται 

ισόθλιπτα μέχρι μία θερμοκρασία 𝑇𝑠ℎ. Η προσδιδόμενη θερμότητα είναι: 

�̇�𝑠ℎ = �̇�𝛥ℎ𝑠ℎ = �̇�[ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑇𝑠ℎ) − ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 1)] 4.6 

Για ατμοποίηση χωρίς υπερθέρμανση: �̇�𝑠ℎ = 0. 

Η συνολική προσδιδόμενη θερμότητα στην ατμογεννήτρια είναι: 

�̇�𝑢 = �̇�𝑒𝑐𝑜 + �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 + �̇�𝑠ℎ 4.7 

 

Η εγκατάσταση υπερθερμαντή αυξάνει το κόστος της επένδυσης. 

4.1.3 Ο εκτονωτής 
 Στη συνέχεια, ο ατμός εισέρχεται στον εκτονωτή όπου εκτονώνεται παράγοντας μηχανικό 

έργο. Η ειδική ενθαλπία και εντροπία εισόδου είναι: 

ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛 = {

ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 1), 𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ = 0

ℎ(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑇𝑠ℎ), 𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ > 0
 4.8 

𝑠𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛 = {

𝑠(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 1),  𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ = 0

𝑠(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑇𝑠ℎ), 𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ > 0
 4.9 

 

Η ειδική ενθαλπία εξόδου είναι: 

ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 = ℎ𝑒𝑥𝑝

𝑖𝑛 − 𝜂𝑖𝑠[ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛 − ℎ(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑠𝑒𝑥𝑝

𝑖𝑛 )] 4.10 

 

Η θερμοκρασία εξόδου είναι: 
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𝛵𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 = {

𝛵(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡), 𝛾𝜄𝛼  ℎ𝑒𝑥𝑝

𝑜𝑢𝑡 >  ℎ(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥 = 1)

𝛵(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡), 𝛾𝜄𝛼 ℎ𝑒𝑥𝑝

𝑜𝑢𝑡 ≤  ℎ(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥 = 1)
 4.11 

Όπου 𝑥𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡  η ξηρότητα στην έξοδο του εκτονωτή: 

𝑥𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 =  𝑥(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , ℎ𝑒𝑥𝑝

𝑜𝑢𝑡) 4.12 

Η παραγόμενη ισχύς είναι: 

�̇�𝑒𝑥𝑝 = �̇�𝛥ℎ𝑒𝑥𝑝 = �̇�(ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛 − ℎ𝑒𝑥𝑝

𝑜𝑢𝑡) 4.13 

 

4.1.4 Ο συμπυκνωτής 
 Η θερμότητα του εκτονωμένου ρευστού απορρίπτεται στο περιβάλλον μέσω του 

συμπυκνωτή, όπου συμπυκνώνεται στην κορεσμένη ή υπόψυκτη κατάσταση και εισέρχεται στην 

αντλία. 

 Η θερμοκρασία κορεσμένου συμπυκνώματος και η απορριπτόμενη θερμότητα είναι: 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑇(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥 = 0) 4.14 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�[ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 − ℎ(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥 = 0)] 4.15 

 Η απορριπτόμενη θερμότητα για υπόψυκτο συμπύκνωμα θερμοκρασίας                      

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 < 𝑇(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑥 = 0) είναι: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�[ℎ𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 − ℎ(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑)] 4.16 
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Διάγραμμα 21 - Διάγραμμα T-s απλού κύκλου Rankine χωρίς υπερθέρμανση. 
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4.1.5 Η απόδοση του κύκλου 
Ο θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης είναι: 

𝜂𝑡ℎ =
�̇�𝑒𝑥𝑝

�̇�𝑢

 4.17 

 

O βαθμός απόδοσης του κύκλου Carnot που λειτουργεί με την ίδια μέγιστη και ελάχιστη 

θερμοκρασία είναι: 

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑇𝑚𝑎𝑥
 4.18 

Όπου 𝑇𝑚𝑎𝑥 = {
𝛵(𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑥 = 1), 𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ = 0

𝑇𝑠ℎ , 𝛾𝜄𝛼 �̇�𝑠ℎ > 0
 4.19 

 

4.1.6 Αποτελέσματα ανάλυσης για κύκλο χωρίς υπερθέρμανση 

 Παρακάτω, στο Διάγραμμα 22, Διάγραμμα 23, Διάγραμμα 24 και Διάγραμμα 25 

παρουσιάζονται οι βαθμοί απόδοσης των μελετούμενων ρευστών για κύκλο χωρίς 

υπερθέρμανση σε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40oC και ατμοποίησης από 80oC  μέχρι 180oC 

ή την κρίσιμη θερμοκρασία, με ισεντροπικό βαθμό απόδοσης εκτονωτή 65%. Η αιθανόλη, το 

κυκλοπροπάνιο, το βενζόλιο και το τολουόλιο αποδίδουν κατά φθίνουσα σειρά τους 

υψηλότερους βαθμούς απόδοσης. Το κυκλοπροπάνιο λειτουργεί σε υπερπίεση, έχει κρίσιμη 

θερμοκρασία (125,2oC) κοντά στη θερμοκρασία εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχει 

πυκνότερους ατμούς και χαμηλότερη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης σε σχέση με τα 

προηγούμενα αλλά απαιτεί υπερθέρμανση στην περίπτωση που τα συμπυκνώματα κατά την 

εκτόνωση είναι ανεπιθύμητα. Οι βαθμοί απόδοσης αυξάνονται με την αύξηση του λόγου 

πίεσης. 

 Στο Διάγραμμα 26 παρουσιάζονται οι βαθμοί απόδοσης των ξηρών ρευστών που μπορούν να 

λειτουργήσουν σε υπερπίεση για θερμοκρασία συμπυκνώματος χαμηλότερη από 40oC. Το 

εύρος της θερμοκρασίας είναι από τους 80oC μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία Τ για την οποία 
𝜕𝑠

𝜕𝑇
|𝑥=1 ≥ 0. 

 Στο Διάγραμμα 27, Διάγραμμα 28, Διάγραμμα 29 και Διάγραμμα 30 παρουσιάζεται ο λόγος 

παροχής όγκου στο τέλος της εκτόνωσης ανά μονάδα παραγόμενου έργου. Η παράμετρος 

αυτή είναι σημαντική διότι επηρεάζει το μέγεθος του εκτονωτή και κατά συνέπεια το κόστος. 

Παρατηρούμε ότι τα ρευστά χαμηλότερης κρίσιμης θερμοκρασίας υπερτερούν. 

 Στο Διάγραμμα 29, Διάγραμμα 30, Διάγραμμα 31 και Διάγραμμα 32 παρουσιάζεται ο λόγος 

ειδικών όγκων εισόδου προς εξόδου, ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επιλογή 

του εκτονωτή. Όπως προαναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο, ο κατασκευαστικός λόγος όγκων 

εκτονωτών θετικής εκτόπισης δεν ξεπερνάει το 5. Συνεπώς για την επίτευξη λόγων ειδικών 

όγκων μεγαλύτερων από αυτόν ενδείκνυται η χρήση δύο εν σειρά εγκατεστημένων 

εκτονωτών θετικής εκτόπισης ή κάποιου άλλου είδους εκτονωτή. 
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Διάγραμμα 22 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 23 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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Διάγραμμα 24 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 25 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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Διάγραμμα 26 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση για ρευστά με ξηρή συμπεριφορά. 
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Διάγραμμα 27 – �̇�/�̇�  κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 28 – �̇�/�̇�  κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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Διάγραμμα 29 – �̇�/�̇�  κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 30 – �̇�/�̇�  κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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Διάγραμμα 31 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 32 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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Διάγραμμα 33 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 

 

Διάγραμμα 34 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση. 
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4.1.7 Αποτελέσματα ανάλυσης για κύκλο με υπερθέρμανση 

 Στα διαγράμματα από Διάγραμμα 35 μέχρι Διάγραμμα 44 παρουσιάζονται οι βαθμοί 

απόδοσης για θερμοκρασίες κορεσμού 90oC, 120oC, 150oC και υπερθέρμανση από 0oC μέχρι 

40oC πάνω από τη θερμοκρασία κορεσμού. Για τα ρευστά με αποκλειστικά υγρή 

συμπεριφορά (αιθανόλη, ακετόνη, κυκλοπροπάνιο, R152a και R134a) είναι εμφανής η 

αύξηση του βαθμού απόδοσης όταν αυξάνεται η θερμοκρασία υπερθέρμανσης. Η 

υπερθέρμανση επηρεάζει αρνητικά το βαθμό απόδοσης των κύκλων που λειτουργούν με 

τολουόλιο, κυκλοεξάνιο, κυκλοπεντάνιο, εξάνιο, ισοεξάνιο, πεντάνιο και R245ca. Για τα 

υπόλοιπα οργανικά μέσα, σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών κορεσμού, ο βαθμός 

απόδοσης μεταβάλλεται ελάχιστα ή αυξάνεται για χαμηλή υπερθέρμανση, φτάνει ένα 

μέγιστο και φθίνει με περισσότερη υπερθέρμανση. 

 Στα διαγράμματα από Διάγραμμα 45 μέχρι Διάγραμμα 54 φαίνεται η μεταβολή του λόγου 

�̇� �̇�⁄  στις ίδιες θερμοκρασίες. Η υπερθέρμανση οδηγεί σε αμελητέα μεταβολή αυτού του 

λόγου για τα ρευστά τα ρευστά υψηλότερης κρίσιμης θερμοκρασίας επηρεάζοντας 

περισσότερο αυτά με τη χαμηλότερη. Για τα μέσα του διαγράμματος Διάγραμμα 45 η σχετική 

μεταβολή του λόγου από τη θερμοκρασία κορεσμού των 90oC στη θερμοκρασία 

υπερθέρμανσης των 130oC είναι μικρότερη από 0,2%, ομοίως και με τις άλλες θερμοκρασίες. 

 Στα διαγράμματα από Διάγραμμα 55 μέχρι Διάγραμμα 64 παρουσιάζονται οι μεταβολές του 

λόγου ειδικών όγκων εισόδου προς εξόδου. Για τα προαναφερθέντα ρευστά υψηλής κρίσιμης 

θερμοκρασίας μεταβάλλεται ελάχιστα κατά αντιστοιχία. Για τα υπόλοιπα, ο λόγος αυτός 

μειώνεται.
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Διάγραμμα 35 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 

 

Διάγραμμα 36 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 37 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 

 

Διάγραμμα 38 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 39 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 

 

Διάγραμμα 40 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 41 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 

 

Διάγραμμα 42 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 



 

     60 

 

Διάγραμμα 43 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 

 

Διάγραμμα 44 – Βαθμοί απόδοσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 
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Διάγραμμα 45 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 46 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 47 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 48 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 49 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 50 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 51 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 52 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 
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Διάγραμμα 53 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 
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Διάγραμμα 54 – �̇�/�̇�  κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 

 

Διάγραμμα 55 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 56 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 

 

Διάγραμμα 57 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 



 

     72 

 

Διάγραμμα 58 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=90oC). 
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Διάγραμμα 59 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 60 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 

 

Διάγραμμα 61 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=120oC). 
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Διάγραμμα 62 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 
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Διάγραμμα 63 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 
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Διάγραμμα 64 – Λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης κύκλων με υπερθέρμανση (Τevap=150oC). 

4.2 Κύκλος Rankine με ανακομιστή θερμότητας 
 Για να βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης των κύκλων στους οποίους το εργαζόμενο μέσο 

εκτονώνεται στην υπέρθερμη κατάσταση, τοποθετείται ανακομιστής που μεταφέρει θερμότητα από 

τον ατμό της χαμηλής πίεσης στο υγρό της υψηλής προθερμαίνοντάς το πριν την εισαγωγή του στον 

οικονομητήρα (Εικόνα 20). Επίσης, ο ανακομιστής μειώνει το θερμικό φορτίο που πρέπει να απαχθεί 

στο συμπυκνωτή και τα προσδοθεί στον οικονομητήρα, επιτρέποντας τη μείωση των διαστάσεων 

τους και την αντιστάθμιση μέρους του κόστους του.  

Σε έναν ιδανικό εναλλάκτη άπειρου μήκους το ρεύμα με το μικρότερο γινόμενο �̇�𝑐�̅� φτάνει τη 

θερμοκρασία εισόδου του άλλου ρεύματος. Συνεπώς, η μέγιστη δυνατή μεταφορά θερμότητας στην 

προκειμένη περίπτωση είναι: 

�̇�𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑥 = �̇�(𝑐�̅�)
𝑚𝑖𝑛

(𝑇𝑒𝑥𝑝
𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑝) 4.20 

 

O συντελεστής αποτελεσματικότητας του ανακομιστή ορίζεται ως ο λόγος της πραγματικής 

μεταφοράς θερμότητας προς την μέγιστη δυνατή: 

휀𝑟𝑒𝑐 =
�̇�𝑟𝑒𝑐

�̇�𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑥

 4.21 

 

Και ο βαθμός απόδοσης του κύκλου με ανακομιστή γίνεται: 
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𝜂𝑡ℎ =
�̇�𝑒𝑥𝑝

�̇�𝑢 − �̇�𝑟𝑒𝑐

 4.22 

 

 

Εικόνα 20 – Σχηματική απεικόνιση διάταξης O.R.C. με ανακομιστή. 

 Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εγκατάσταση ανακομιστή έχει νόημα 

σε εφαρμογές με οργανικά μέσα που παρουσιάζουν ξηρή συμπεριφορά. Τα υγρά ρευστά ακόμα και 

μετά από κάποια υπερθέρμανση ενδέχεται να εκτονωθούν σε διφασική κατάσταση, στην οποία η 

θερμοκρασία είναι ελάχιστα χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του ρευστού στην έξοδο της αντλίας, 

οπότε δεν προτείνεται η εγκατάσταση ανακομιστή. 

Παρακάτω, στα διαγράμματα από Διάγραμμα 65 έως Διάγραμμα 79 παρουσιάζονται οι 

βαθμοί απόδοσης κύκλων χωρίς υπερθέρμανση συναρτήσει της θερμοκρασίας ατμοποίησης και τις 

αποτελεσματικότητας του ανακομιστή. Το διάστημα της θερμοκρασίας ατμοποίησης είναι από τους 

80oC μέχρι τη θερμοκρασία που παρουσιάζουν ξηρή συμπεριφορά. Η θερμοκρασία συμπύκνωσης 

λήφθηκε 40oC και ισεντροπικός βαθμός απόδοσης εκτόνωσης 65%. Παρατηρούμε ότι η βελτίωση του 

βαθμού απόδοσης με ανακόμιση είναι μεγαλύτερη για υψηλότερες θερμοκρασίες ατμοποίησης, διότι 

ο ατμός εκτονώνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία αποδίδοντας περισσότερη ωφέλιμη θερμότητα στο 

υγρό, η οποία στην αντίθετη περίπτωση θα απορριπτόταν στο περιβάλλον. 
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Διάγραμμα 65 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Τολουόλιο) 
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Διάγραμμα 66 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Βενζόλιο) 
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Διάγραμμα 67 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Κυκλοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 68 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Κυκλοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 69 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Εξάνιο) 
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Διάγραμμα 70 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Ισοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 71 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Πεντάνιο) 
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Διάγραμμα 72 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Ισοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 73 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (R245ca) 
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Διάγραμμα 74 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (R245fa) 
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Διάγραμμα 75 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Βουτάνιο) 
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Διάγραμμα 76 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (R1234ze(Z)) 
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Διάγραμμα 77 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (R236ea) 
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Διάγραμμα 78 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (Ισοβουτάνιο) 
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Διάγραμμα 79 – Βαθμός απόδοσης κύκλου με ανακομιστή (R236fa) 
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4.3 Διβάθμιος κύκλος Rankine με απομάστευση 
 Μια τροποποίηση του κύκλου που μπορεί να πετύχει υψηλότερη απόδοση είναι ο διβάθμιος 

κύκλος με απομάστευση ατμού μέσης πίεσης (Εικόνα 21). Το σύστημα αυτό διαθέτει δύο αντλίες και 

δύο εκτονωτές. Ένα ποσοστό 𝛼 του ατμού ή διφασικού μίγματος παροχής �̇� απομαστεύεται κατά την 

έξοδό του από τον εκτονωτή υψηλής πίεσης και διοχετεύεται σε ένα δοχείο ανάμειξης. Σε αυτό 

εισέρχεται το υγρό της αντλίας χαμηλής πίεσης, το οποίο αναμειγνύεται με το απομαστευόμενο 

θερμό ρευστό, εξέρχεται σε υπόψυκτη ή κορεσμένη κατάσταση και οδηγείται στον οικονομητήρα. 

Απαιτείται, λοιπόν, λιγότερη πρόσδοση θερμότητας από την εξωτερική πηγή αλλά ο εκτονωτής 

χαμηλής πίεσης παράγει λιγότερο έργο από ότι θα παρήγαγε αν δεχόταν ολόκληρη την παροχή του 

εργαζόμενου μέσου. Επιπροσθέτως, το κόστος της εγκατάστασης αυξάνει. 

 

Εικόνα 21 – Σχηματική αναπαράσταση διβάθμιου O.R.C. 
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Ο ισολογισμός ενέργειας στο δοχείο ανάμειξης είναι: 

(�̇� − �̇�′)ℎ𝑝,𝐿𝑃
𝑜𝑢𝑡 + �̇�′ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃

𝑜𝑢𝑡 = �̇�ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘  4.23 

όπου �̇� η παροχή μάζας στον κλάδο υψηλής πίεσης, �̇�′ = 𝛼�̇� η παροχή απομάστευσης, ℎ𝑝,𝐿𝑃
𝑜𝑢𝑡  η 

ενθαλπία εξόδου από την αντλία χαμηλής πίεσης, ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑜𝑢𝑡  η ενθαλπία εξόδου από τον εκτονωτή 

υψηλής πίεσης και ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘 η ενθαλπία εξόδου από το δοχείο. 

Προκύπτει: 

𝛼 =
ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘 − ℎ𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡

ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡  4.24 

 

Προκειμένου το υγρό να μην ατμοποιηθεί μερικώς, βάζοντας σε κίνδυνο την αντλία πρέπει: 

𝛼 ≤
ℎ(𝑝𝑚𝑖𝑑 , 𝑥 = 0) − ℎ𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡

ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡  4.25 

όπου 𝑝𝑚𝑒𝑑 η ενδιάμεση πίεση του κύκλου. 

Η παραγόμενη ισχύς και το παραγόμενο ειδικό έργο είναι αντίστοιχα: 

�̇� = �̇�(ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃

𝑜𝑢𝑡 ) + �̇�(1 − 𝑎)(ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐿𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡 ) 4.26 

𝑤 = (ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃

𝑜𝑢𝑡 ) + (1 − 𝑎)(ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐿𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐿𝑃

𝑜𝑢𝑡 ) 4.27 

 

Για την προσδιδόμενη θερμότητα έχουμε: 

�̇�𝑢 = �̇�(ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘) 4.28 

𝛥ℎ𝑢 = ℎ𝑒𝑥𝑝,𝐻𝑃
𝑖𝑛 − ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘  4.29 

 

Για κάθε εργαζόμενο μέσο παρουσιάζεται η σχετική βελτίωση του βαθμού απόδοσης του 

διβάθμιου συστήματος σε σχέση με το μονοβάθμιο (
𝜂2𝑠𝑡𝑔−𝜂1𝑠𝑡𝑔

𝜂1𝑠𝑡𝑔
%), στα διαγράμματα από Διάγραμμα 

80 μέχρι Διάγραμμα 102. Παράμετροι της διερεύνησης είναι θερμοκρασία ατμοποίησης 120oC ή 90oC, 

θερμοκρασία συμπύκνωσης 40oC, ισεντροπικό βαθμό απόδοσης εκτονωτών 65%, έξοδο κορεσμένου 

υγρού από το δοχείο, εύρος αύξησης θερμοκρασίας κατά την υπερθέρμανσης από 0oC έως 40oC και 

ενδιάμεση πίεση 𝑝𝑚𝑖𝑑 = 𝑦𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝 + (1 − 𝑦)𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑, όπου 𝑦 ένας συντελεστής βαρύτητας κυμαινόμενος 

από 20% έως 80%. Παρατηρούμε, για αυτά τα δεδομένα, ότι η βέλτιστη ενδιάμεση πίεση διαφέρει 

από ρευστό σε ρευστό αλλά δεν ξεπερνάει το ημιάθροισμα της υψηλής και χαμηλής πίεσης, με 𝑦 από 

20% μέχρι 50%, ενώ δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία υπερθέρμανσης. 
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Διάγραμμα 80 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Τολουόλιο) 
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Διάγραμμα 81 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Βενζόλιο) 
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Διάγραμμα 82 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Κυκλοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 83 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Αιθανόλη) 
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Διάγραμμα 84 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Κυκλοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 85 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Ακετόνη) 
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Διάγραμμα 86 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Εξάνιο) 
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Διάγραμμα 87 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Ισοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 88 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Πεντάνιο) 
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Διάγραμμα 89 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Ισοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 90 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R245ca) 
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Διάγραμμα 91 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R245fa) 
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Διάγραμμα 92 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Βουτάνιο) 
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Διάγραμμα 93 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R1234ze(Ζ)) 
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Διάγραμμα 94 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R236ea) 
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Διάγραμμα 95 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Ισοβουτάνιο) 
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Διάγραμμα 96 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Κυκλοπροπάνιο) 
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Διάγραμμα 97 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R236fa) 
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Διάγραμμα 98 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R152a) 
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Διάγραμμα 99 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R1234ze(E)) 
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Διάγραμμα 100 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R134a) 
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Διάγραμμα 101 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (Προπάνιο) 
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Διάγραμμα 102 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση (R1234yf) 
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4.4 Διβάθμιος κύκλος Rankine με απομάστευση και αναθέρμανση 
 Μια παραλλαγή του προηγούμενου κύκλου είναι ο διβάθμιος με αναθέρμανση του ατμού 

ενδιάμεσης πίεσης (Εικόνα 22). Το εργαζόμενο μέσο πριν οδηγηθεί στον εκτονωτή χαμηλής πίεσης, 

θερμαίνεται στον εναλλάκτη του θερμικού υγρού, έτσι ώστε να αποδόσει περισσότερο έργο. Παρόλο 

που η παραγόμενη ισχύς αυξάνεται, απαιτείται περισσότερη προσδιδόμενη θερμότητα με 

αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο αν επιφέρει βελτίωση του βαθμού απόδοσης ή αν κάποια άλλη 

τροποποίηση είναι πιο αποδοτική.  

 

Εικόνα 22 – Σχηματική αναπαράσταση διβάθμιου O.R.C. με αναθέρμανση 

 Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η σχετική βελτίωση του βαθμού απόδοσης του 

διβάθμιου συστήματος με απομάστευση και αναθέρμανση ως προς του μονοβάθμιου. Οι παράμετροι 

είναι ίδιες με αυτές τις προηγούμεμης τροποποίησης, ενώ θεωρούμε ότι η θερμοκρασία εισόδου στον 

εκτονωτή χαμηλής είναι ίση με η θερμοκρασία εισόδου στον εκτονωτή υψηλής πίεσης. Πάλι 

παρατηρούμε ότι η βέλτιστη ενδιάμεση πίεση σε σχέση με την υψηλή και τη χαμηλή είναι 

διαφορετική για κάθε εργαζόμενο μέσο και μεταβάλλεται ελάχιστα σε σχέση με τη μέγιστη 



 

     120 

θερμοκρασία. Συγκρίνοντας αυτά τα δύο είδη διβάθμιων κύκλων με αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι 

η αναθέρμανση βελτιώνει λιγότερο το βαθμό απόδοσης σε σχέση με τον απλό διβάθμιο. 

 Εν κατακλείδι, ένας διβάθμιος κύκλος χωρίς αναθέρμανση που λειτουργεί με κυκλοπροπάνιο 

σε χαμηλές ή μέσες θερμοκρασίες ατμοποίησης (λ.χ. μέχρι 1200C), επιτυγχάνει τους υψηλότερους 

βαθμούς απόδοσης. Έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί σε υπερπίεση , ενώ οι δύο εκτονωτές 

δέχονται σχετικά μεγάλης πυκνότητας ατμό και ο λόγος ειδικών όγκων εξόδου-εισόδου είναι 

μικρότερος από 5, δηλαδή μπορούν να έχουν μικρό μέγεθος. Ωστόσο, απαιτείται υπερθέρμανση σε 

περίπτωση που τα συμπυκνώματα στους εκτονωτές είναι ανεπιθύμητα. 

 

Διάγραμμα 103 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Τολουόλιο) 
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Διάγραμμα 104 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Βενζόλιο) 
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Διάγραμμα 105 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Κυκλοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 106 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Αιθανόλη) 
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Διάγραμμα 107 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Κυκλοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 108 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Ακετόνη) 
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Διάγραμμα 109 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Εξάνιο) 
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Διάγραμμα 110 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Ισοεξάνιο) 
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Διάγραμμα 111 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Πεντάνιο) 
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Διάγραμμα 112 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Ισοπεντάνιο) 
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Διάγραμμα 113 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R245ca) 
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Διάγραμμα 114 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R245fa) 
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Διάγραμμα 115 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Βουτάνιο) 
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Διάγραμμα 116 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R1234ze(Z)) 
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Διάγραμμα 117 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R236ea) 
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Διάγραμμα 118 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Ισοβουτάνιο) 
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Διάγραμμα 119 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Κυκλοπροπάνιο) 
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Διάγραμμα 120 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R236fa) 
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Διάγραμμα 121 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R152a) 
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Διάγραμμα 122 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R1234ze(E)) 
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Διάγραμμα 123 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R134a) 
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Διάγραμμα 124 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (Προπάνιο) 
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Διάγραμμα 125 – Σχετική μεταβολή βαθμού απόδοσης κύκλου με απομάστευση και αναθέρμανση (R1234yf) 
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5 Μοντελοποίηση οργανικού κύκλου Rankine με ηλιακούς 

συλλέκτες 
 Στο παρών κεφάλαιο θα αναλύσουμε σύστημα ηλιακού οργανικού κύκλου Rankine, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 23. 

 

Εικόνα 23 - Απλό σχεδιάγραμμα της υπό μελέτη διάταξης. 

Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι τα εξής: 

5.1 Ηλιακοί συλλέκτες 
 Πρόκειται για συλλέκτες σωλήνων κενού (E.T.C.) οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο κτήριο της 

σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τους οποίους έχουν 

διενεργηθεί πειράματα και μετρήσεις από το προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 

Θερμοδυναμικής. Το γεωγραφικό πλάτος είναι 𝜑 = 38° και η συλλέκτες είναι τοποθετημένοι σε 

γωνία 𝛽 = 30° ως προς το οριζόντιο επίπεδο με νότιο προσανατολισμό. Για αυτούς έχουν 

προσδιοριστεί τα εξής χαρακτηριστικά: 𝐹𝑅(𝜏𝛼) = 0,82 και 𝐹𝑅𝑈𝐿 = 2,19 
𝑊

𝑚2𝐾
. Θα μελετήσουμε το 

σύστημα για την 17η Ιουλίου για την οποία η διαθεσιμότητα φωτός διαρκεί 14h21m7s (𝑁𝐷 =

14,352 ℎ = 56667,2 𝑠) και η ηλιακή απόκλιση είναι 𝛿 = 21,2°. Η ώρα ανατολής και δύσης του ηλίου 

είναι αντίστοιχα 𝑡𝑅 = 12ℎ −
𝑁𝐷

2
= 4,824 ℎ και  𝑡𝑆 = 12ℎ +

𝑁𝐷

2
= 19,176 ℎ ή 4h49m26s και 

19h10m34s. 

Η ωριαία γωνία (γωνία θέσης του Ηλίου ανατολικά (ω<0) ή δυτικά (ω>0) κατά τη διάρκεια της ημέρας) 

είναι:  

𝜔(𝑡) =
15°

ℎ
(𝑡 − 12ℎ) 5.1 

 

Η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας συναρτήσει του χρόνου είναι: 

𝜃(𝑡) = sin(𝛿) sin(𝜑 − 𝛿) + cos(𝛿) cos(𝜑 − 𝛿) cos (𝜔(𝑡)) 5.2 

 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος συναρτήσει του χρόνου είναι: 

𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) = 32,700℃ + 6.145℃ ∙ sin (2𝜋
𝑡 − 14ℎ

24ℎ
) 5.3 

 



 

     144 

Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη είναι: 

𝐺𝑇(𝑡) = 798
𝑊

𝑚2
∙ sin [

𝜋

𝑁𝐷

(𝑡 − 𝑡𝑅)] 5.4 

 

Η ημερήσια προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια είναι:  

𝐻𝑇 = ∫ 𝐺𝑇(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑆

𝑡𝑅
= 7,29

𝑘𝑊ℎ

𝑚2   

 

Διάγραμμα 126 - Η διακύμανση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. 

 

             Ο βαθμός απόδοσης των συλλεκτών είναι:               
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𝜂𝑐(𝑡) = 𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝐾(𝑡) − 𝐹𝑅𝑈𝐿

𝑇𝑐
𝑖𝑛(𝑡)−𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝐺𝑇(𝑡)
 5.5 

𝐾(𝑡) = 1 + 0,1287𝜃(𝑡) − 0,6856𝜃(𝑡)2 + 1,1297𝜃(𝑡)3 − 0,6340𝜃(𝑡)4 5.6 

όπου 𝑇𝑓
𝑖𝑛(𝑡) η θερμοκρασία του υγρού στην είσοδο των συλλεκτών και 𝐾(𝑡) ο παράγοντας γωνίας 

πρόσπτωσης [42]. 

Η θερμική ισχύς που απορροφά το υγρό στους συλλέκτες είναι: 

�̇�𝑐(𝑡) = �̇�𝑐𝑐𝑝 (𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡(𝑡) − 𝑇𝑐

𝑖𝑛(𝑡)) = 𝜂𝑐(𝑡)𝐺𝑇(𝑡)𝐴𝑐 5.7 

όπου �̇�𝑐 η παροχή μάζας του υγρού στους συλλέκτες, 𝑐𝑝 η ειδική θερμοχωρητικότητα του υγρού, 

𝑇𝑓
𝑜𝑢𝑡(𝑡) η θερμοκρασία του υγρού στην έξοδο από τους συλλέκτες και 𝐴𝑐 η συνολική συλλεκτική 

επιφάνεια. 

Από τις εξισώσεις  και  λαμβάνουμε:  

𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡(𝑡) =

𝐴𝑐

�̇�𝑐𝑐𝑝

[𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝐾(𝑡)𝐺𝑇(𝑡) + 𝐹𝑅𝑈𝐿𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)] + (1 −
𝐹𝑅𝑈𝐿𝐴𝑐

�̇�𝑐𝑐𝑝
)𝑇𝑐

𝑖𝑛(𝑡) 5.8 

 

5.2 Δοχείο αποθήκευσης 
 Το θερμό υγρό από τους συλλέκτες εισέρχεται σε ένα κατακόρυφα τοποθετημένο κυλινδρικό 

δοχείο αποθήκευσης, όπου θερμαίνει το περιεχόμενο του αποθηκεύοντας την παραγόμενη θερμική 

ενέργεια [42]. Η είσοδος του ζεστού νερού είναι κοντά στην κορυφή του δοχείου, ενώ η έξοδος προς 

τους συλλέκτες είναι κοντά στον πυθμένα. Έτσι, επιτυγχάνεται μία θερμοκρασιακή διαστρωμάτωση 

στην οποία το αποθηκευόμενο υγρό έχει υψηλότερη θερμοκρασία στα υψηλότερα σημεία μέσα στο 

δοχείο. Αυτή είναι επιθυμητή διότι επιτρέπει την κατανάλωση υγρού υψηλότερης θερμοκρασίας σε 

σχέση με την περίπτωση που η θερμοκρασία θα ήταν ομοιόμορφη μέσα στο δοχείο. Με τη 

διαστρωμάτωση επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της ανάμειξης της θερμοκρασίας στο δοχείο λόγω 

συναγωγής, επειδή το θερμότερο υγρό έχει την τάση να κινείται προς τα πάνω λόγω της χαμηλότερης 

πυκνότητας. Όταν η θερμοκρασία στο άνω τμήμα του δοχείου ξεπεράσει ένα τη θερμοκρασία 

ατμοποίησης του εργαζόμενου μέσου του κύκλου Rankine κατά κάποιους βαθμούς Κελσίου (λ.χ. 5oC), 

εκκινεί η κατανάλωση θερμού νερού για τη θέρμανση και ατμοποίηση του εργαζόμενου μέσου. Η 

θερμοκρασία του θερμικού υγρού μειώνεται κατά τη μεταφορά θερμότητας στους εναλλάκτες και 

μετά την έξοδο από τον οικονομητήρα εισέρχεται χαμηλά στο δοχείο. Το δοχείο είναι καλυμμένο με 

μόνωση προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον.  

 Για να μοντελοποιήσουμε το δοχείο, το χωρίζουμε καθ’ ύψος σε τρεις ζώνες ST1, ST2 και ST3 

ίσων διαστάσεων. Οι θερμοκρασίες αυτών είναι αντίστοιχα 𝛵𝑠𝑡1, 𝛵𝑠𝑡2 και 𝛵𝑠𝑡3. Θεωρούμε ότι το υγρό 

εξέρχεται από κάθε ζώνη με θερμοκρασία ίση με τη μέση θερμοκρασία της αντίστοιχης ζώνης. Η 

θερμοκρασία του προς κατανάλωση υγρού είναι η 𝛵𝑠𝑡1 και η θερμοκρασία του υγρού που εξέρχεται 

προς στους συλλέκτες είναι 𝛵𝑠𝑡3. Όταν οι συλλέκτες και ο κύκλος Rankine είναι σε λειτουργία, εντός 

του δοχείου υπάρχει μια παροχή μάζας �̇�𝑐 των συλλεκτών με κατεύθυνση προς τα κάτω και μία 

παροχή μάζας �̇�𝑙 του φορτίου με κατεύθυνση προς τα πάνω. Οι παροχές επιβάλλονται από 

κυκλοφορητές στις σωληνώσεις. Όταν ένα από τα προηγούμενα συστήματα είναι εκτός λειτουργίας, 

η αντίστοιχη παροχή ισούται με το μηδέν. 

Το δοχείο έχει εσωτερική διάμετρο 𝐷𝑠𝑡  και ύψος 𝐻𝑠𝑡. Ο όγκος του είναι:  
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𝑉𝑠𝑡 = 𝜋𝐷𝑠𝑡
2𝛨𝑠𝑡  5.9 

 

Για δεδομένο λόγο ύψους-διαμέτρου 𝑟𝑠𝑡 = 𝐷𝑠𝑡/𝐻𝑠𝑡, από την εξίσωση () παίρνουμε: 

𝐷𝑠𝑡 = √
4

𝜋
𝑉𝑠𝑡𝑟𝑠𝑡

2
3

 5.10 

𝛨𝑠𝑡 = √
4

𝜋𝑟𝑠𝑡
𝑉𝑠𝑡

3

 5.11 

 

Η μάζα του υγρού σε κάθε ζώνη είναι: 

𝑀 =
1

3
𝜌𝑉𝑠𝑡  5.11 

 

Για την αγωγή θερμότητας από τη μία ζώνη στην άλλη έχουμε: 

(𝑈𝐴)𝛼 =
3𝑘

𝛨𝑠𝑡

𝜋

4
𝐷𝑠𝑡

2 5.12 

όπου 𝑘 ο συντελεστής αγωγιμότητας του υγρού. 

Οι επιφάνειες συναλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον για κάθε ζώνη είναι: 

𝐴𝑠𝑡1 = 𝐴𝑠𝑡3 =
1

3
𝜋𝐷𝑠𝑡𝛨𝑠𝑡 +

𝜋

4
𝐷𝑠𝑡

2 5.13 

𝐴𝑠𝑡2 =
1

3
𝜋𝐷𝑠𝑡𝛨𝑠𝑡 5.14 

 

Οι παροχές μάζας των συλλεκτών και του φορτίου τις συσχετίζονται μέσω της παρακάτω 

δημοσιευμένης εξίσωσης [43]: 

(
�̇�𝑐

�̇�𝑙
)
𝑜𝑝𝑡

= 0,192974 (
�̇�𝑙

𝐴𝑐
)
−0,24222

± 0,1 5.15 

 

Οι ισολογισμοί ενέργειας για κάθε ζώνη είναι:  

𝛭𝑐𝑝

𝑑

𝑑𝑡
𝛵𝑠𝑡1(𝑡) = �̇�𝑐𝑐𝑝(𝑇𝑐

𝑜𝑢𝑡(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡1(𝑡)) + (�̇�𝑙𝑐𝑝 + (𝑈𝐴)𝛼)(𝛵𝑠𝑡2(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡1(𝑡))

− 𝑈𝐴𝑠𝑡1(𝛵𝑠𝑡1(𝑡) − 𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)) 
5.16 

𝛭𝑐𝑝

𝑑

𝑑𝑡
𝛵𝑠𝑡2(𝑡) = (�̇�𝑐𝑐𝑝 + (𝑈𝐴)𝛼)(𝛵𝑠𝑡1(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡2(𝑡)) + (�̇�𝑙𝑐𝑝

+ (𝑈𝐴)𝛼)(𝛵𝑠𝑡3(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡2(𝑡)) − 𝑈𝐴𝑠𝑡2(𝛵𝑠𝑡2(𝑡) − 𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)) 
5.17 
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𝛭𝑐𝑝

𝑑

𝑑𝑡
𝛵𝑠𝑡3(𝑡) = (�̇�𝑐𝑐𝑝 + (𝑈𝐴)𝛼)(𝛵𝑠𝑡2(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡3(𝑡)) + �̇�𝑙𝑐𝑝(𝛵𝑙(𝑡) − 𝛵𝑠𝑡3(𝑡))

− 𝑈𝐴𝑠𝑡3(𝛵𝑠𝑡3(𝑡) − 𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)) 
5.18 

όπου 𝛵𝑙  η θερμοκρασία επιστροφής του υγρού από το φορτίο και  𝑈 η θερμική αγωγιμότητα των 

τοιχωμάτων και της μόνωσης του δοχείου. 

 

5.3 Κύκλος Rankine 
 Θα μελετήσουμε σύστημα κύκλου Rankine χωρίς υπερθερμαντή το οποίο λειτουργεί σε 

συγκεκριμένη υψηλή και χαμηλή πίεση. Το υγρό θερμοκρασίας 𝛵𝑠𝑡1 από το δοχείο εισέρχεται στον 

ατμοποιητή σε αντιρροή με το εργαζόμενο μέσο, το οποίο απορροφά θερμότητα και ατμοποιείται. 

Προκειμένου αυτή η μεταφορά θερμότητας να μπορεί να επιτευχθεί σε ένα ατμοποιητή 

πεπερασμένου μήκους, απαιτείται μία ελάχιστη θερμοκρασιακή διαφορά 𝛥𝑇𝑝𝑝 > 5℃ ανάμεσα στα 

δύο ρεύματα στην είσοδο του εργαζόμενου μέσου – έξοδο θερμικού υγρού. Στη συνέχεια το θερμικό 

υγρό εισέρχεται στον οικονομητήρα, πάλι σε αντιρροή, προθερμαίνοντας στο εργαζόμενο μέσο μέχρι 

τη θερμοκρασία ατμοποίησης 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝.  

Οι ισολογισμοί για τον ατμοποιητή και τον συμπυκνωτή είναι αντίστοιχα: 

�̇�(𝑡)𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�𝑙𝑐𝑝[𝛵𝑠𝑡1(𝑡) − (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝)] 5.19 

�̇�(𝑡)𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜 = �̇�𝑙𝑐𝑝(𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑙(𝑡)) 5.20 

 

και προκύπτουν τα ακόλουθα: 

�̇�(𝑡) = �̇�𝑙𝑐𝑝

𝛵𝑠𝑡1(𝑡) − (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝)

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝
 5.21 

𝑇𝑙(𝑡) = (1 +
𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝
) (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝) −

𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝
𝛵𝑠𝑡1(𝑡) 5.22 

 

 Η παροχή μάζας �̇� του εργαζόμενου μέσου μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση αντλίας 

μεταβλητών στροφών και εκτονωτή θετικής εκτόπισης (scroll ή screw) και μεταβλητών στροφών. Με 

την αύξηση της ταχύτητας της αντλίας αυξάνεται η παροχή μάζας. Στον εκτονωτή εισέρχεται 

συγκεκριμένος όγκος ανά περιστροφή. Συνεπώς η παροχή μάζας κορεσμένου ατμού που δέχεται είναι 

�̇� = 𝜌′′𝑓Vswept,s, όπου 𝜌′′ η πυκνότητα κορεσμένου ατμού, 𝑓 η συχνότητα περιστροφής του 

εκτονωτή και Vswept,s ο όγκος σάρωσης αναρρόφησης του εκτονωτή. Αν ο εκτονωτής δεχτεί 

μεγαλύτερη παροχή μάζας, τότε η πυκνότητα άρα και η πίεση του ατμού θα αυξηθεί. Για αυτό η 

συχνότητα περιστροφής αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της παροχής έτσι ώστε η υψηλή πίεση να 

παραμένει αμετάβλητη (θεωρούμε αμελητέα πτώση πίεσης στους εναλλάκτες και τους αγωγούς.  

 Ένα ποσοστό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται για τη λειτουργία του 

κινητήρα της αντλίας. Η καθαρή ηλεκτρική ισχύς είναι: 
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�̇�𝑛𝑒𝑡 = 𝜂𝑚,𝑔𝜂𝑒,𝑔�̇�𝑒𝑥𝑝 −
�̇�𝑝

𝜂𝑚,𝑚𝜂𝑒,𝑚
 5.23 

όπου 𝜂𝑚,𝑔 ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του ζεύγους εκτονωτή-γεννήτριας, 𝜂𝑒,𝑔 ο ηλεκτρικός 

βαθμός απόδοσης της γεννήτριας, 𝜂𝑚,𝑚 ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του ζεύγους κινητήρα-

αντλίας, 𝜂𝑒,𝑚 ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης του κινητήρα. 

Ανά μονάδα μάζας του εργαζόμενου μέσου είναι: 

𝑤𝑛𝑒𝑡 =
�̇�𝑛𝑒𝑡

�̇�
= 𝜂𝑚,𝑔𝜂𝑒,𝑔𝑤𝑒𝑥𝑝 −

𝑤𝑝

𝜂𝑚,𝑚𝜂𝑒,𝑚
 5.24 

 

Συνεπώς έχουμε: 

�̇�𝑛𝑒𝑡(𝑡) = �̇�(𝑡)𝑤𝑛𝑒𝑡  5.25 

 

 Τα μεγέθη 𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜, 𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝, 𝑤𝑒𝑥𝑝 και 𝑤𝑝 είναι συναρτήσεις των θερμοκρασιών ατμοποίησης 

και συμπύκνωσης, όπως φαίνεται αναλυτικά από τις συσχετίσεις του 4ου κεφαλαίου. 

5.4 Φάσεις λειτουργίας 
 1η φάση: Λειτουργία συλλεκτών. Από την προηγούμενη ημέρα, υπάρχει αποθηκευμένη 

θερμότητα μέσα στο δοχείο με μία κατανομή θερμοκρασιών. Ακόμα κι όταν ανατείλει ο Ήλιος 

η αποδοτικότητα των συλλεκτών είναι αρνητική διότι η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 

είναι μικρότερη από τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Η παροχή στους 

συλλέκτες εκκινεί τη χρονική στιγμή 𝑡1 για την οποία η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία 𝑇𝑓
𝑜𝑢𝑡  

γίνει ίση με την αποθηκευμένη 𝑇𝑠𝑡1, δηλαδή όταν 𝑇𝑠𝑡1(𝑡1) − (
𝜂𝑐(𝑡1)𝐴𝑐𝐺𝑇(𝑡1)

�̇�𝑐𝑐𝑝
+ 𝑇𝑠𝑡3(𝑡1)) = 0. 

Κατά αυτή τη φάση αυξάνονται οι θερμοκρασίες στο δοχείο και αποθηκεύεται ενέργεια. 

 2η φάση: Λειτουργία συλλεκτών και κύκλου Rankine. Όπως φαίνεται από την εξίσωση (5.21), 

προκειμένου ο κύκλος να λειτουργεί με μία ελάχιστη, μη μηδενική, παροχή μάζας η 𝑇𝑠𝑡1 

πρέπει να υπερβαίνει το 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝. Η παροχή για το φορτίο και η παραγωγή ισχύος εκκινεί 

τη χρονική στιγμή 𝑡2 για την οποία  𝑇𝑠𝑡1(𝑡2) = 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝 + 𝛥𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡. 

 3η φάση: Λειτουργία μόνο του κύκλου Rankine. Κατά τις απογευματινές ώρες, που η ηλιακή 

ακτινοβολία δε θα επαρκεί, η θερμοκρασία 𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡  θα μειώνεται. Αν μειωθεί κάτω από τη 

θερμοκρασία 𝑇𝑠𝑡1, τότε η 𝑇𝑠𝑡1 θα αρχίσει να μειώνεται, όπως φαίνεται από τη διαφορική 

εξίσωση (5.16). Η παροχή των συλλεκτών παύει τη χρονική στιγμή 𝑡3 στην οποία 𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡(𝑡3) =

𝑇𝑠𝑡1(𝑡3). Κατά αυτή η φάση καταναλώνεται ενέργεια από το δοχείο και λήγει τη χρονική 

στιγμή 𝑡4 στην οποία 𝑇𝑠𝑡1(𝑡4) = 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝 + 𝛥𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας του συστήματος, οι θερμοκρασίες στο δοχείο ελαττώνονται 

λόγω απώλειας θερμότητας προς το περιβάλλον. 

Η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά την 2η και 3η φάση είναι: 

𝐸𝑛𝑒𝑡 = ∫ �̇�𝑛𝑒𝑡(𝑡)
𝑡4

𝑡2

𝑑𝑡 5.26 
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Στην παρούσα ανάλυση θα μελετήσουμε την παραγόμενη ισχύ για το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του συστήματος, αγνοώντας τη μεταβολή της ζήτησης ενέργειας στη διάρκεια της 

ημέρας. Για ένα ρεαλιστικό προφίλ ζήτησης, η παροχή του φορτίου �̇�𝑙 θα μπορούσε να ελέγχεται 

από ένα αυτόματο σύστημα έτσι ώστε να καθοριστεί η παροχή μάζας του θερμοδυναμικού κύκλου 

(εξίσωση 5.21) και κατά συνέπεια η παραγόμενη ισχύς (εξίσωση 5.25). Επίσης, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του εκτονωτή, θα οριζόταν ένα εύρος λειτουργίας με μία μέγιστη (ονομαστική) ισχύ, 

η οποία για να μη ξεπεραστεί θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο προηγούμενος έλεγχος. Η 

περισσευούμενη θερμική ισχύς των συλλεκτών δύναται να αποθηκευτεί στο δοχείο και να 

χρησιμοποιηθεί όταν η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης. 

5.5 Μαθηματική μοντελοποίηση και περιγραφή μεθόδου επίλυσης 
 Για την πιο περίπλοκη 2η φάση οι άγνωστες μεταβλητές είναι οι 𝑇𝑐

𝑜𝑢𝑡, 𝑇𝑠𝑡1, 𝑇𝑠𝑡2, 𝑇𝑠𝑡3, 𝑇𝑙  και 

�̇�. Αυτές εμφανίζονται σε έξι εξισώσεις: (5.8), (5.16), (5.17), (5.18), (5.22) και (5.21). Αντικαθιστώντας 

την  𝑇𝑐
𝑖𝑛 με την 𝑇𝑠𝑡3 στην εξίσωση (5.8), την 𝑇𝑐

𝑜𝑢𝑡  της εξίσωσης (5.16) με την εξίσωση (5.8), την 𝑇𝑙  της 

(5.21) με την (5.22), και επιλύσουμε ως προς τα διαφορικά, το σύστημα των έξι εξισώσεων με έξι 

αγνώστους μεταπίπτει σε σύστημα τριών εξισώσεων με τρείς αγνώστους εκφρασμένο σε μητρωϊκή 

μορφή ώς εξής: 

𝑑

𝑑𝑡
𝑻 = 𝑨 ∙ 𝑻 + 𝑩 5.27 

όπου: 

𝑻 = [

𝑇𝑠𝑡1

𝑇𝑠𝑡2

𝑇𝑠𝑡3

], το διάνυσμα των αγνώστων και 

𝑨

=

[
 
 
 
 
 
 − (

�̇�𝑐

𝛭
+

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

�̇�𝑙

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

�̇�𝑐

𝛭
−

𝐹𝑅𝑈𝐿𝐴𝑐

�̇�𝑐𝑐𝑝

�̇�𝑐

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑐

𝛭
+

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
+ 2

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

�̇�𝑙

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

−
𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝

�̇�𝑙

𝑀

�̇�𝑐

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑐

𝛭
+

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)
]
 
 
 
 
 
 

 

𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 

𝐹𝑅𝑈𝐿𝐴𝑐 + 𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) +

𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝐾(𝑡)𝐺𝑇(𝑡)𝐴𝑐

𝑀𝑐𝑝

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) + (1 +

𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝
) (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝)

�̇�𝑙

𝑀]
 
 
 
 
 
 

 

Για την 1η φάση λειτουργίας έχουμε: 

𝑨 =

[
 
 
 
 
 
 −(

�̇�𝑐

𝛭
+

𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

�̇�𝑐

𝛭
−

𝐹𝑅𝑈𝐿𝐴𝑐

�̇�𝑐𝑐𝑝

�̇�𝑐

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑐

𝛭
+

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
+ 2

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

0
�̇�𝑐

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑐

𝛭
+

�̇�𝑙

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)
]
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𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 
𝐹𝑅𝑈𝐿𝐴𝑐 + 𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) +

𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝐾(𝑡)𝐺𝑇(𝑡)𝐴𝑐

𝑀𝑐𝑝

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

]
 
 
 
 
 
 

 

και για την 3η: 

𝑨 =

[
 
 
 
 
 
 − (

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

�̇�𝑙

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
0

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
+ 2

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

�̇�𝑙

𝑀
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

−
𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝

�̇�𝑙

𝑀

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

�̇�𝑙

𝑀
+

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)
]
 
 
 
 
 
 

 

𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 

𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) + (1 +

𝛥ℎ𝑒𝑐𝑜

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝
) (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝)

�̇�𝑙

𝑀]
 
 
 
 
 
 

 

Για τις ώρες που το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας: 

𝑨 =

[
 
 
 
 
 
 − (

𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
0

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
+ 2

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝

0
(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
−(

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
+

(𝑈𝐴)𝛼

𝑀𝑐𝑝
)
]
 
 
 
 
 
 

 

 

𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑈𝐴𝑠𝑡1

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡2

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

𝑈𝐴𝑠𝑡3

𝑀𝑐𝑝
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡)

]
 
 
 
 
 
 

 

Αυτή η διαφορική εξίσωση (5.27) επιλύεται με την αριθμητική μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης 

μεταβλητού βήματος. Έπειτα από τον υπολογισμό των 𝑇𝑠𝑡1, 𝑇𝑠𝑡2 και 𝑇𝑠𝑡3 οι υπόλοιπες άγνωστες 

μεταβλητές 𝑇𝑓
𝑜𝑢𝑡, 𝑇𝑙  και �̇� υπολογίζονται από τις εξισώσεις (5.8), (5.21) και (5.20) αντίστοιχα. 

Τα βήματα που ακολουθούμε για την επίλυση είναι τα εξής: 

 Υποθέτουμε τις αρχικές συνθήκες 𝜯𝟏 για τη χρονική στιγμή 𝑡1. 

 Βρίσκουμε την 𝑡1 επιλύοντας αριθμητικά την 𝑇𝑠𝑡1 − (
𝜂𝑐(𝑡1)𝐴𝑐𝐺𝑇(𝑡1)

�̇�𝑐𝑐𝑝
+ 𝑇𝑠𝑡3). 
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 Επιλύουμε τη διαφορική (5.27) για την 1η φάση από την χρονική στιγμή 𝑡1 με αρχικές 

συνθήκες 𝜯𝟏 και βρίσκουμε τη χρονική 𝑡2 για την οποία το ελάχιστο 𝑇𝑠𝑡1 είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο του 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝 + 𝛥𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡. Κρατάμε την κατανομή των θερμοκρασιών 𝜯𝟐 ως αρχική 

συνθήκη για την 2η φάση. 

 Επιλύουμε τη διαφορική (5.27) για την 2η φάση από την χρονική στιγμή 𝑡2 με αρχικές 

συνθήκες 𝜯𝟐 και βρίσκουμε τη χρονική στιγμή 𝑡3 για την οποία το ελάχιστο 𝑇𝑓
𝑜𝑢𝑡  είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 𝑇𝑠𝑡1. Κρατάμε την κατανομή των θερμοκρασιών 𝜯𝟑 ως αρχική συνθήκη 

για την 3η φάση. 

 Επιλύουμε τη διαφορική (5.27) για την 3η φάση από την χρονική στιγμή 𝑡3 με αρχικές 

συνθήκες 𝜯𝟑 και βρίσκουμε τη χρονική στιγμή 𝑡4 για την οποία το ελάχιστο 𝑇𝑠𝑡1 είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝛥𝑇𝑝𝑝 + 𝛥𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝. Κρατάμε την κατανομή των θερμοκρασιών 𝜯𝟒 

ως αρχική συνθήκη για την κατάσταση χωρίς λειτουργία. 

 Επιλύουμε τη διαφορική (5.27) για την κατάσταση χωρίς λειτουργία από τη χρονική στιγμή 𝑡4 

μέχρι την 𝑡1 αρχικές συνθήκες 𝜯𝟒. Κρατάμε τη νέα κατανομή 𝜯𝟏 για την 𝑡1 και 

επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι οι τιμές των στοιχείων της 𝜯𝟏 να συγκλίνουν 

(Για μία λογική αρχικοποίηση μία επανάληψη αρκεί). 

5.6 Εργαζόμενα μέσα 
 Θα μελετήσουμε το σύστημα για θερμοκρασία συμπύκνωσης 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 35℃. Από τις 

οργανικές ουσίες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 θα δοκιμάσουμε αυτές η οποίες 

συμπυκνώνονται σε υπερπίεση σε αυτή τη θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία ατμοποίησης για 

τα ξηρά ρευστά θα είναι αυτή στην οποία 
𝜕𝑠

𝜕𝑇
|𝑥=1 = 0 και για τα υγρά ρευστά θα είναι είτε η κρίσιμη 

είτε αυτή για την οποία η εκτόνωση καταλείγει σε ξηρότητα 85%. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα 

προς εξέταση εργαζόμενα μέσα. 

Εργαζόμενο 

μέσο 

Μέγιστη θερμοκρασία 

[°C] 

Κρίσιμη θερμοκρασία 

[°C] 

Συμπεριφορά 

Ισοπεντάνιο 171,1 187,2 ξηρή 

R245ca 148,2 174,4 ξηρή 

R245fa 123,7 153,9 ξηρή 

Βουτάνιο 125,2 152,0 ξηρή 

R1234ze(Z) 104,4 150,1 ξηρή 

R236ea 116,1 139,3 ξηρή 

Ισοβουτάνιο 107,7 134,7 ξηρή 

Κυκλοπροπάνιο 123,9 125,2 υγρή 

R236fa 98,9 124,9 ξηρή 

R152a 110,6 113,3 υγρή 

R1234ze(E) 109,4 109,4 υγρή 

R134a 99,8 101,1 υγρή 
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Πραπάνιο 95,7 96,7 υγρή 

R1234yf 94,7 94,7 υγρή 

Πίνακας 3 – Χαρακτηριστκά κατάλληλων οργανικών ουσιών 

Για θερμικό υγρό θα χρησιμοποιήσουμε πεπιεσμένο νερό. 

5.7 Παράμετροι και αποτελέσματα ανάλυσης 
Παρακάτω, στον Πίνακα 4 και 5 παρουσιάζονται οι παράμετροι και τα προσδιοριζόμενα, εξ’ 

αυτών, μεγέθη. 

Μέγεθος Τιμή Μονάδες 

𝐴𝑐 52,2 𝑚2 

𝑉𝑠𝑡  1,723 (𝑉𝑠𝑡/𝐴𝑐 = 33,333𝑙𝑖𝑡/𝑚2) 𝑚3 

𝑟𝑠𝑡 1,5 - 

�̇�𝑐 0,100 
𝑘𝑔

𝑠
 

�̇�𝑙 0,119 
𝑘𝑔

𝑠
 

𝜌 965,7 
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑐𝑝 4203 
𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

𝑘 0,673 
𝑊

𝑚𝐾
 

𝑈 0.3 
𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑  35 ℃ 

𝛥𝑇𝑝𝑝 10 ℃ 

𝛥𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡  5 ℃ 

𝛥𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝 4 ℃ 

𝜂𝑖𝑠 65 % 

𝜂𝑚,𝑔 80 % 

𝜂𝑒,𝑔 97 % 

𝜂𝑚,𝑚 85 % 

𝜂𝑒,𝑚 97 % 

Πίνακας 4 - Οι παράμετροι της ανάλυσης. 
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Μέγεθος Τιμή Μονάδες 

𝛨𝑠𝑡  1,703 𝑚 

𝐷𝑠𝑡  1,135 𝑚 

𝑀 554,5 𝑘𝑔 

𝐴𝑠𝑡1 3,035 𝑚2 

𝐴𝑠𝑡2 2,024 𝑚2 

𝐴𝑠𝑡3 3,035 𝑚2 

(𝑈𝐴)𝛼  1,200 
𝑊

𝐾
 

Πίνακας 5 - Προσδιοριζόμενα μεγέθη. 

 Για κάθε ένα από τα εργαζόμενα μέσα του Πίνακα 3 θα υπολογίσουμε πόση καθαρή 

ηλεκτρική ενέργεια παράγεται την 17η Ιουλίου, συναρτήσει της θερμοκρασίας ατμοποίησης στο 

εύρος από 80oC μέχρι τις αντίστοιχες μέγιστες θερμοκρασίες του Πίνακα 3 ή μέχρι τους 130oC. Η 

Runge-Kutta επιστρέφει διακριτές τιμές για τις θερμοκρασίες σε διακριτές χρονικές στιγμές, οπότε οι 

υπολογιζόμενες μεταβλητές και η ισχύς είναι διακριτές τιμές. Συνεπώς το ολοκλήρωμα της (5.26) 

υπολογίζεται αριθμητικά (λ.χ. με κανόνα τραπεζίου ή Simpson 1/3).  

Αυτή η συσχέτιση παρουσιάζεται παρακάτω στα Διάγραμμα 127 και Διάγραμμα 128, με τα 

εργαζόμενα μέσα σε φθίνουσα μέγιστης παραγωγής. Σε αυτά παρατηρούμε ότι η παραγόμενη 

ενέργεια μεγιστοποιείται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες ατμοποίησης. Το μέγιστο αυτό εμφανίζεται 

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ατμοποίησης για κάποιες ουσίες σε σχέση με άλλες. Αυτό είναι 

αναμενόμενο διότι όσο αυξάνεται η 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝, ο θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου 

αυξάνεται αλλά αυξάνονται και οι θερμοκρασίες του νερού στους συλλέκτες και στο δοχείο, με 

αποτέλεσμα οι απώλειες θερμότητας να είναι δυσμενέστερες. Όμως, το μέγιστο αυτό εμφανίζεται σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες ατμοποίησης για κάποιες ουσίες σε σχέση με άλλες και φαίνεται να έχει 

κάποια σχέση με την κρίσιμη θερμοκρασία. Αυτό πιθανόν συμβαίνει διότι σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες ατμοποίησης, η λανθάνουσα θερμότητα είναι μικρότερη. Όπως φαίνεται από τις 

εξισώσεις (5.21) και (5.25), η παραγόμενη ισχύς αυξάνεται με την αύξηση της 𝑇𝑠𝑡1 και τη μείωση της 

𝛥ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝. Όταν όμως η λανθάνουσα θερμότητα μειώνεται πολύ, οδηγεί την 𝑇𝑙  σε μεγάλη μείωση 

(εξίσωση 5.22), οι οποία με τη σειρά της επιφέρει μείωση των υπόλοιπων θερμοκρασιών, μη 

επιτρέποντας την επίτευξη υψηλής 𝑇𝑠𝑡1 και �̇�𝑛𝑒𝑡.Το σύστημα που λειτουργεί με R245ca παράγει την 

περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα, 13,15kWhe με 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 118℃. Στο Διάγραμμα 129, Διάγραμμα 

130, Διάγραμμα 131, Διάγραμμα 132 και Διάγραμμα 133 παρουσιάζονται ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά για ένα τέτοιο σύστημα.  
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Διάγραμμα 127 – Σύγκριση εργαζόμενων μέσων ώς προς την παραγωγή ενέργειας. 

 

Διάγραμμα 128 – Σύγκριση εργαζόμενων μέσων ώς προς την παραγωγή ενέργειας. 

10

11

12

13

14

80 90 100 110 120 130

Κ
α

θ
α

ρ
ή

 π
α

ρ
α

γώ
μ

εν
η

 η
λε

κτ
ρ

ικ
ή

 ε
νέ

ρ
γε

ια
 [

kW
h

]

Θερμοκρασία ατμοποίησης [°C]

R245ca Ισοπεντάνιο R245fa R1234ze(Z)

Βουτάνιο R236ea Ισοβουτάνιο

9

10

11

12

80 90 100 110 120

Κ
α

θ
α

ρ
ή

 π
α

ρ
α

γώ
μ

εν
η

 η
λε

κτ
ρ

ικ
ή

 ε
νέ

ρ
γε

ια
 [

kW
h

]

Θερμοκρασία ατμοποίησης [°C]

Κυκλοπροπάνιο R236fa R152a

R1234ze(E) R134a R1234yf

Προπάνιο



 

     155 

 

Διάγραμμα 129 – Διάγραμμα μεταβολής των θερμοκρασιών του συστήματος από t1 μέχρι t4 για το R245ca. 

 Στο διάγραμμα Διάγραμμα 129 βλέπουμε ότι η 𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡  μεγιστοποιείται λίγο πριν 12:00 πρίν 

ακόμα μεγιστοποιηθεί η απόδοση των συλλεκτών (Διάγραμμα 130). Η 𝑇𝑠𝑡1 μεγιστοποιείται σχεδόν 

μία ώρα αργότερα καθώς η 𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡  συνεισφέρει θετικά σε αυτή, ενώ στη συνέχεια μειώνεται λογω τις 

κατανάλωσης. Η 𝑇𝑙  μεταβάλλεται αντίστροφα από την 𝑇𝑠𝑡1, διότι η πρόσδοση θερμότητας στον 

ατμοποιητή και τον οικονομιτήρα αυξάνεται για υψηλότερη 𝑇𝑠𝑡1. Η μείωση της 𝑇𝑙  έχει ώς αντίκτυπο 

τη μείωση της 𝑇𝑠𝑡3 με την οποία το νερό εισέρχεται στους συλλέκτες. Η απόδοση των συλλεκτών 

μεγιστοποιείται γύρω από τις 12:00, όταν η 𝐺𝑇 κι η 𝑇𝑎𝑚𝑏 είναι κοντά στα μέγιστά τους και η 𝑇𝑠𝑡3 στο 

ελάχιστό της. Η πτώση της 𝑇𝑠𝑡3 τη στιγμή της μέγιστης απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα η 𝑇𝑐
𝑜𝑢𝑡  να 

μειωθεί πρίν αυτή τη στιγμή. Η παραγόμενη ισχύς (Διάγραμμα 131) ακολουθεί την αύξηση και τη 

μείωση της 𝑇𝑠𝑡1. 
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Διάγραμμα 130 - Διάγραμμα της μεταβολής της απόδοσης των συλλεκτών από t1 μέχρι t3. 

 

Διάγραμμα 131 - Διάγραμμα της μεταβολής της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από t2 μέχρι t4. 
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Διάγραμμα 132 – Διάγραμμα T-s για το R245ca με τον θερμοδυναμικό κύκλο για  𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 118℃. 

 

Διάγραμμα 133 – Διάγραμμα T-�̇� μεταφοράς θερμότητας στον οικονομητήρα και στον ατμοποιητή για το μέγιστο φορτίο. 

Στο διάγραμμα T-s (Διάγραμμα 132) παρατηρούμε ότι το R245ca εισέρχεται στον συμπυκνωτή με 

θερμοκρασία ελάχιστα υψηλότερη από 70oC, δηλαδή 35oC υψηλότερη από τη θερμοκρασία 

συμπύκνωσης, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται σημαντική θερμική ισχύς στο περιβάλλον. 

Παρακάτω, θα διερευνήσουμε αν η ύπαρξη ανακομιστή θερμότητας του υπέρθερμου και του 

υπόψυκτου ρεύματος μπορεί να επιφέρει βελτίωση της απόδοσης του συστήματος 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία για την απόδοση των οργανικών ουσιών. 
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Εργαζόμενο 

μέσο 

𝑻𝒆𝒗𝒂𝒑 

 [℃] 

𝑬𝒏𝒆𝒕  

[𝒌𝑾𝒉] 

𝑬𝒏𝒆𝒕

𝑯𝑻𝑨𝒄
 

R245ca 118 13.15 3.46% 

Ισοπεντάνιο 119 13.08 3.44% 

R245fa 116 12.91 3.39% 

R1234ze(Z) 104 12.81 3.37% 

Βουτάνιο 117 12.72 3.34% 

R236ea 115 12.33 3.24% 

Ισοβουτάνιο 107 12.08 3.17% 

Κυκλοπροπάνιο 108 11.84 3.11% 

R236fa 98 11.62 3.05% 

R152a 103 11.37 2.99% 

R1234ze(E) 101 10.95 2.88% 

R134a 95 10.30 2.71% 

R1234yf 89 9.52 2.50% 

Προπάνιο 90 9.44 2.48% 

Πίνακας 6 – Η απόδοση των εργαζόμενων μέσων στη βέλτιστη θερμοκρασία ατμοποίησης για την 17η Ιουλίου. 

5.8 Μελέτη συστήματος με ανακομιστή 
 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει νόημα η εγκατάσταση ανακομιστή 

θερμότητας σε συστήματα που το ρευστό εκτονώνεται σε υπέρθερμη κατάσταση. Επειδή το σύστημα 

που μελετάμε δε διαθέτει υπερθερμαντή, τα υγρά ρευστά εκτονώνονται σε διφασική κατάσταση με 

θερμοκρασία αυτή της συμπύκνωσης, οπότε δε μπορούν να αποδώσουν θερμότητα στο υπόψυκτο 

ρεύμα. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για κάθε ξηρό ρευστό της 

μελέτης του κεφαλαίου με την αποτελεσματικότητα του ανακομιστή να λαμβάνει τιμές 휀𝑟𝑒𝑐 = 30%, 

휀𝑟𝑒𝑐 = 45% και 휀𝑟𝑒𝑐 = 60%.  
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Διάγραμμα 134 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (ισοπεντάνιο). 

 

Διάγραμμα 135 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (R245ca). 
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Διάγραμμα 136 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (R245fa). 

 

Διάγραμμα 137 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (βουτάνιο). 
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Διάγραμμα 138 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (R236ea). 

 

Διάγραμμα 139 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (R1234ze(Z)). 
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Διάγραμμα 140 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (ισοβουτάνιο). 

 

Διάγραμμα 141 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος με ανακομιστή (R236fa). 

 Όπως φαίνεται από την ανάλυση, η ανακόμιση θερμότητας επιδρά θετικά στην παραγόμενη 

ισχύ για όλα αυτά τα εργαζόμενα μέσα. Η θερμοκρασία εισόδου του μέσου στον οικονομητήρα 

αυξάνεται επιφέροντας με τη σειρά, αύξηση των θερμοκρασιών: επιστροφής του νερού στο δοχείο, 

εισόδου στους συλλέκτες, εξόδου από τους συλλέκτες και κατανάλωσης προς το φορτίο. Με αυτόν 

τον τρόπο αυξάνεται η παραγόμενη ισχύς. Η σημαντικότερη βελτίωση παρατηρείται για το 

ισοπεντάνιο, το οποίο ήδη για 휀𝑟𝑒𝑐 = 30% ξεπερνάει σε απόδοση το R245ca, με παραγωγή 

14,84kWhe και 3,90% εκμετάλλευση ημερήσιας ακτινοβολίας σε 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 125℃ για 휀𝑟𝑒𝑐 = 60%. 
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Ωστόσο, τα R245ca και R245fa δε μένουν σημαντικά πίσω. Το R245fa στο βέλτιστο σημείο παράγει 

μόλις το 95% της μέγιστης παραγωγής του ισοπεντανίου. 

 

Διάγραμμα 142 - Διάγραμμα μεταβολής των θερμοκρασιών του συστήματος από t1 μέχρι t4 για το ισοπεντάνιο. 

 Η διακύμανση των θερμοκρασιών στο Διάγραμμα 142 έχουν την ίδια μορφή αυτών στο 

Διάγραμμα 129, αλλά είναι υψηλότερες στις ίδιες χρονικές στιγμές διότι η θερμοκρασία επιστροφής 

από το φορτίο είναι υψηλότερη λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας ατμοποίησης και της 

ανακόμισης. Συγκρίνοντας το διάγραμμα Διάγραμμα 143 με το Διάγραμμα 130, καταλαβαίνουμε πως 

οι υψηλότερες θερμοκρασίες του συστήματος επιδρούν αρνητικά στο βαθμό απόδοσης των 

συλλεκτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 145 και στο Διάγραμμα 146, στο τέλος της εκτόνωσης έχουμε 

θερμοκρασία υπέρθερμου ατμού ελάχιστα υψηλότερη από 80oC, η οποία μειώνεται κατά περίπου 

25oC προθερμαίνοντας το υπόψυκτο υγρό κατά σχεδόν 20oC. Η μεταβολή της θερμοκρασίας του 

ατμού στον ανακομιστή είναι κατά απόλυτη τιμή μικρότερη από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του 

υγρού διότι ο ατμός έχει χαμηλότερη ειδική θερμοχωρητικότητα από το υγρό. Ο ανακομιστής 

επιτυγχάνει το 10,7% της πρόσδοσης θερμότητας.  
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Διάγραμμα 143 - Διάγραμμα της μεταβολής της απόδοσης των συλλεκτών από t1 μέχρι t3. 

 

Διάγραμμα 144 - Διάγραμμα της μεταβολής της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από t2 μέχρι t4. 
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Διάγραμμα 145 – Διάγραμμα T-s για το ισοπεντάνιο με τον θερμοδυναμικό κύκλο για  𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 125℃. 

 

Διάγραμμα 146 – Διάγραμμα T-�̇� μεταφοράς θερμότητας στον ανακομιστή, στον οικονομητήρα και στον ατμοποιητή για το 
μέγιστο φορτίο. 
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5.9 Συμπεράσματα ανάλυσης 
 Μελετήσαμε, λοιπόν, έναν κύκλο Rankine χωρίς υπερθέρμανση, με ή δίχως ανακομιστή, για 

δίαφορα εργαζόμενα μέσα που μπορούν να λειτουργούν σε υπερπίεση. Τα κυριότερα σημεία που 

παρατηρήσαμε είναι ότι: 

 Η βέλτιστη θερμοκρασία ατμοποίησης είναι κατά τουλάχιστον 6οC χαμηλότερη από την 

κρίσιμη θερμοκρασία, όπου η λανθάνουσα θερμότητα δεν είναι πολύ χαμηλή. 

 Σε υψηλότερες βέλτιστες θερμοκρασίες ατμοποίησης, οι θερμοκρασίες του συστήματος και 

κατά συνέπεια οι απώλειες θερμότητας από τους συλλέκτες και το δοχείο είναι υψηλότερες. 

 Η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος παρατηρείται λίγο μετά τις 12:00, κοντά στο μέγιστο 

της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, όταν η απόδοση των 

συλλεκτών μεγιστοποιείται. 

 Η ανακόμιση θερμότητας, από τον εκτονωμένο ατμό προς το υπόψυκτο υγρό πριν τον 

οικονομητήρα, βελτιώνει τον ολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος. Η βέλτιστη 

θερμοκρασία ατμοποίησης αυξάνεται. 

 Η υψηλότερη απόδοση για το σύστημα χωρίς ανακομιστή επιτυγχάνεται με το R245ca 

(13,15kWhe). 

 Η υψηλότερη απόδοση για το σύστημα με ανακομιστή επιτυγχάνεται με το ισοπεντάνιο 

(14,84kWhe). Τα R245ca και R245fa δε μένουν σημαντικά πίσω. 
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6 Τελικά συμπεράσματα και επιλογή βέλτιστου εργαζόμενου μέσου 
Στο 3ο κεφάλαιο εξετάσθηκαν σημαντικές θερμοδυναμικές ιδιότητες διάφορων καθαρών 

οργανικών ουσιών. Παρουσιάστηκαν οι τάσεις ατμών, η λανθάνουσα θερμότητα και ο ειδικός όγκος 

κορεσμένου ατμού συναρτήσει της θερμοκρασίας κορεσμού. Επίσης παρουσιάστηκαν και οι 

καμπύλες κορεσμού στο διάγραμμα T-s. Οι σημαντικές παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Οι ουσίες με χαμηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία έχουν υψηλότερες τάσεις ατμών στις ίδιες 

θερμοκρασίες. 

 Οι ουσίες με χαμηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία λειτουργούν σε μικρότερους λόγους πίεσης 

για τις ίδιες θερμοκρασίες ατμοποίησης και συμπύκνωσης. 

 Οι ουσίες με χαμηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία εμφανίζουν υψηλότερη πυκνότητα ατμώδους 

φάσης.  

 Ορισμένες ουσίες εκτονώνονται ισεντροπικά σε υπέρθερμη κατάσταση από την κορεσμένη 

ατμώδη κατάσταση ενός εύρους θερμοκρασιών (Πίνακας 2). Είναι κατάλληλες για συστήματα 

χωρίς υπερθερμαντή, στα οποία είναι ανεπιθύμητα τα συμπυκνώματα στους εκτονωτές. 

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύθηκαν διάφοροι θερμοδυναμικοί κύκλοι. Από τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Οι κύκλοι που λειτουργούν με οργανικά μέσα χαμηλότερης κρίσιμης θερμοκρασίας, 

λειτουργούν με χαμηλότερους λόγους ειδικών όγκων εκτόνωσης. Είναι προτιμότερες για 

χρήση σε συστήματα με εκτονωτές θετικής εκτόπισης ή εμβολοφόρους εκτονωτές. 

 Οι κύκλοι που λειτουργούν με οργανικά μέσα χαμηλότερης κρίσιμης θερμοκρασίας 

εμφανίζουν χαμηλότερες παροχές όγκου ανά μονάδα παραγόμενης ισχύος, στο τέλος της 

εκτόνωσης. Έτσι, οι διαστάσεις του εκτονωτή και των σωλληνών του συμπυκνωτή έχουν 

μικρότερο μέγεθος. Αυτός ο λόγος μειώνεται όσο αυξάνεται ο λόγος πίεσης. 

 Οι κύκλοι που λειτουργούν με οργανικά μέσα υψηλότερης κρίσιμης θερμοκρασίας 

παρουσιάζουν υψηλότερους θερμοδυναμικούς βαθμούς απόδοσης, στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί το κυκλοπροπάνιο. 

 Η υπερθέρμανση βελτιώνει το βαθμό απόδοσης όλων των κύκλων με ρευστά υγρής 

συμπεριφοράς. Άλλοι κύκλοι παρουσιάζουν μείωση. 

 Οι κύκλοι με απομάστευση ή ανακομιστή παρουσιάζουν βελτίωση στο βαθμό απόδοσης σε 

σχέση με τους αντίστοιχους απλούς κύκλους. 

 Οι διβάθμιοι κύκλοι με αναθέρμανση δεν επιτυγχάνουν το ίδιο υψηλή απόδοση σε σχέση  με 

αυτούς με απομάστευση. 

Στο 5ο κεφάλαιο μοντελοποιήθηκε και επιλύθηκε ένας κύκλο O.R.C. χωρίς υπερθερμαντή, με 

και χωρίς ανακομιστή, μαζί με ηλιακούς συλλέκτες και δοχείο αποθήκευσης. Τα συμπεράσματα αυτής 

της ανάλυσης παρουσιάστηκαν ακριβώς πριν από αυτό το κεφάλαιο (σελ.166). Ένα από τα 

σημαντικότερα ήταν ότι η ανακόμιση έχει θετικό στην παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ. Το ενεργειακά 

βέλτιστο εργαζόμενο μέσο της ανάλυσης είναι το ισοπεντάνιο. Ωστόσο, η απόδοση του συστήματος 

με R245ca και R245fa ήταν ελάχιστα χειρότερη. Ο λόγος ειδικών όγκων εκτόνωσης (Πίνακας 7) των 

τριών κύκλων αυτών δεν επιτρέπουν τη χρήση εκτονωτή θετικής εκτόπισης, εκτός αν τοποθετηθούν 

τρείς εν σειρά, διότι υπερβαίνουν το μέγιστο δυνατό κατασκευαστικό λόγο όγκων αυτών. Το R245fa 

λειτουργεί με σημαντικά χαμηλότερη παροχή όγκου, επιτυγχάνοντας μικρότερο μέγεθος της 

διάταξης, όμως χρειάζεται συλλεκτική επιφάνεια κατά 5.8% μεγαλύτερη έτσι ώστε να παράξει την 

ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, για αυτήν την περίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι το R245fa είναι το βέλτιστο εργαζόμενο μέσο όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. 
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Εργαζόμενο 
μέσο 

Θερμοκρασία 
ατμοποίησης 

[oC] 

Παραγωγή 
ενέργειας [kWhe] 

Παροχή όγκου 
ανά μονάδα 

ισχύος [lit/kJ] 

Λόγος ειδικών 
όγκων 

εκτόνωσης 

Ισοπεντάνιο 125 14,84 5,640 10,6 

R245ca 125 14,52 4,678 12,8 

R245fa 121 14,02 3,523 11,52 
Πίνακας 7 – Σύγκριση χαρακτηριστικών λειτουργίας (εrec=60%). 

Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτονωτής θετικής εκτόπισης, τότε το βέλτιστο εργαζόμενο μέσο είναι 

το βουτάνιο σε 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 97℃, με παραγωγή 13,06kWhe και λόγο παροχής-ισχύος 3,357lit/kJ. Η χρήση 

εργαζόμενων μέσων όπως το R152a ή το προπάνιο, με σκοπό τη μείωση των διαστάσεων της διάταξης 

της μονάδας ισχύος (Διάγραμμα 30), θα οδηγούσε στην ανάγκη εγκατάστασης μεγαλύτερης 

συλλεκτικής επιφάνειας. 

Για να αναλογιστούμε τα μεγέθη, ένα σπίτι ή διαμέρισμα εμβαδού 111m2 μπορεί να 

καταναλώσει μέχρι και 18kWh ηλεκτρικής ενέργειας μια τυπική ημέρα το καλοκαίρι [44]. Το σύστημα 

που μελετήσαμε, με συλλεκτική επιφάνεια 52,2 m2, θα μπορούσε να καλύψει ένα ποσοστό των 

ενεργειακών αναγκών μιας τέτοιας οικίας. Αν απαιτούταν η ζήτηση να καλυφθεί αποκλειστικά από 

το σύστημα (λ.χ. σε απομακρυσμένη οικία εκτός δικτύου), θα απαιτούταν και μεγαλύτερη συλλεκτική 

επιφάνεια (67,0m2 με R245fa). Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν δύσκολο να εγκατασταθεί σε μία 

πολυόροφη πολυκατοικία με ταράτσα από 150m2 μέχρι 200m2, η οποία είναι κοινόχρηστη και πρέπει 

να έχει διαθέσιμο χώρο για ηλιακούς θερμοσίφωνες ή κεραίες τηλεόρασης. Επίσης, η σκίαση από 

ψηλότερα διπλανά κτήρια θα επιβάρυνε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για αυτό το λόγο, η 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος θα είχε νόημα να πραγματοποιηθεί σε μία μονοκατοικία ή 

στην στέγη ενός κτηρίου μιας υπηρεσίας που δε δέχεται σκίαση από κοντινά κτήρια. 
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7 Προτάσεις για θέματα μελλοντικών εργασιών 
Αντικείμενο μιας μελλοντικής εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει η οικονομοτεχνική 

μελέτη αυτού του συστήματος, τόσο με το R245fa ως εργαζόμενο μέσο όσο και με το βουτάνιο, το 

προπάνιο και το R152a. Από τον προσδιορισμό του κόστους επένδυσης και του ετήσιου κόστους 

συντήρησης και λειτουργίας και της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας, μπορεί να υπολογιστεί το 

ανηγμένο κόστος ενέργειας (L.C.O.E.). Όπως προαναφέρθηκε, το R245fa αποδίδει καλύτερα από τα 

άλλα για δεδομένη συλλεκτική επιφάνεια, αλλά πιθανόν οδηγεί σε υψηλότερο κόστος εγκατάστασης 

ανά m2 συλλεκτικής επιφάνειας. Έτσι, θα φανεί αν τα τρία τελευταία εργαζόμενα μπορούν να 

παράξουν φθηνότερα λιγότερη ενέργεια από την ίδια συλλεκτική επιφάνεια ή φθηνότερα το ίδιο 

ποσό ενέργειας από μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια. 

Η εναλλακτική επιλογή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ήλιο είναι η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Θα μπορούσε να μελετηθεί οικονομοτεχνικά αν ένα σύστημα 

φωτοβολταϊκών με μία ή περισσότερες μπαταρίες θα συνέφερε έναντι ενός συστήματος ηλιακού 

O.R.C. με R245fa. Επίσης θα μπορούσε να μελετηθεί αν ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών και O.R.C. 

μπορεί να προσφέρει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν 

αποδοτικότερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ενώ ο O.R.C. σε υψηλότερες, έτσι είναι 

δυνατόν να ομαλοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας κατά τη μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Ένα άλλο αντικείμενο μελέτης θα μπορούσε να αποτελέσει η διερεύνηση ζεότροπων 

μειγμάτων οργανικών ουσιών ως εργαζόμενα μέσα. Όπως προαναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο, αυτά τα 

μείγματα ατμοποιούνται με αυξανόμενη θερμοκρασία υπό σταθερή πίεση. Έτσι, επιτρέπουν 

καλύτερο ταίριασμα των θερμοκρασιών του εργαζόμενου μέσου, με τα θερμικά ρευστά στον 

ατμοποιητή και τον εκτονωτή. Για την ίδια θερμοκρασία εισόδου του θερμικού υγρού στον 

ατμοποιητή και ίδια θερμοκρασία κορεσμένου υγρού επιτυγχάνεται υψηλότερη θερμοκρασία 

κορεσμένου ατμού. Ομοίως, επιτυγχάνεται χαμηλότερη θερμοκρασία συμπυκνώματος, για την ίδια 

θερμοκρασία εισόδου του ψυκτικού ρευστού στο συμπυκνωτή. Επειδή ο κύκλος λειτουργεί με 

μεγαλύτερη διαφορά μέσων θερμοκρασιών  πρόσδοσης και αποβολής θερμότητας, μπορεί να 

λειτουργήσει πιο αποδοτικά. Προτεινόμενα μείγματα είναι τα ακόλουθα: 

1ο συστατικό 2ο συστατικό Πηγή 

Βουτάνιο Κυκλοπεντάνιο [45] 

Βουτάνιο Εξάνιο [45] 

Βουτάνιο Πεντάνιο [45] 

Βουτάνιο Προπάνιο [45] 

Κυκλοπεντάνιο Εξάνιο [45] 

Κυκλοπεντάνιο Πεντάνιο [45] 

Κυκλοπεντάνιο Προπάνιο [45] 

Εξάνιο Πεντάνιο [45] 

Εξάνιο Προπάνιο [45] 

Πεντάνιο Προπάνιο [45] 

Ισοβουτάνιο Ισοπεντάνιο [46] 

R245fa R152a [46] 

R245fa R227ea [46] 

R245fa Ισοπεντάνιο [47] 
Πίνακας 8 – Προτεινόμενα μείγματα. 
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