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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση ενός συστήματος 
ανάκτησης θερμότητας που εκμεταλλεύεται τα θερμά καυσαέρια ενός κινητήρα Diesel. Η 
αξιοποίηση τους πραγματοποιείται με έναν δευτερεύων θερμοδυναμικό κύκλο Rankine για 
την παραγωγή ωφέλιμης ισχύος. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η μελέτη των διαφόρων 
παραμέτρων λειτουργίας του δευτερεύοντος θερμοδυναμικού κύκλου όπως η πίεση στον 
εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και το συμπυκνωτή, η παροχή του εργαζόμενου μέσου 
καθώς και η επίπτωση των παραμέτρων αυτών στην ανάκτηση ωφέλιμης ισχύος ανάλογα 
με τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, δηλαδή της ταχύτητας περιστροφής 
και του φορτίου που ασκείται. Για τη μελέτη αυτή αναπτύχθηκε υπολογιστικό μοντέλο  στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον του Matlab που προσομοιώνει το σύστημα ανάκτησης 
θερμότητας. Αναλυτικότερα, για τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα 
διεξάγεται παραμετρική διερεύνηση  ως προς την παροχή του εργαζόμενου μέσου και την 
πίεση στον εναλλάκτη ανάκτησης έτσι ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο ζεύγος των δύο 
αυτών παραμέτρων που θα αποδίδει τη μέγιστη αύξηση ισχύος του συστήματος ως προς 
την ισχύ που παράγει ο κινητήρας. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
παραμετρική διερεύνηση, ακολουθούν την ίδια εικόνα, δηλαδή αύξηση των τιμών και των 
δύο παραμέτρων οδηγεί σε αύξηση της ισχύος που ανακτάται μέχρι μιας μέγιστης τιμής 
πέρα από την οποία παρατηρείται απότομη καθοδική πορεία. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Γενικά 
Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

συνεχώς αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη. Συνεπακόλουθο της ανάπτυξης αυτής είναι 
και η αύξηση των απαιτήσεων σε ενεργειακούς πόρους. Για την ικανοποίηση των 
ενεργειακών αυτών αναγκών χρησιμοποιούνται κυρίως ορυκτά καύσιμα και σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής 
μείωση στα ορυκτά καύσιμα. 

Την τελευταία κυρίως δεκαετία έχουν σημειωθεί αξιόλογες προσπάθειες για να 
μειωθεί η κατανάλωση ορυκτών πόρων, δίνοντας βάση σε τεχνολογίες εκμετάλλευσης  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως το σχετικά υψηλό κόστος και η μειωμένη και 
κυμαινόμενη απόδοσή αυτών των τεχνολογιών σε συνδυασμό με την κερδοσκοπική μανία 
των μεγάλων εταιρειών που εκμεταλλεύονται τους ορυκτούς πόρους, έχει ως αποτέλεσμα 
μόνο ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές. 

Όσον αφορά την κατανάλωση ορυκτών πόρων, σύμφωνα με το σχήμα 1.1 το 
μεγαλύτερο ποσό κατέχουν τα μέσα μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό και η παραμικρή 
βελτίωση της απόδοσης στον τομέα των μέσων μεταφοράς θα μπορούσε να έχει σημαντικά 
αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί αξιόλογες 
βελτιώσεις τόσο στον σχεδιαστικό τομέα (αεροδυναμική οχημάτων, μείωση βάρους) όσο 
και στον μηχανολογικό τομέα (αύξηση του βαθμού απόδοσης των κινητήρων) των μέσων 
μεταφοράς. Κοινός στόχος των βελτιώσεων αυτών ήταν και είναι η αύξηση της απόδοσης 
των οχημάτων. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, δηλαδή η κατανάλωση ορυκτών 
πόρων, καθώς και οι εκπομπές ρύπων.  

 
Σχήμα 1.1: Ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα 
 
Η τεχνολογική εξέλιξη όμως σε ορισμένους τομείς της αυτοκίνησης, έχει φτάσει σε 

τέτοιο σημείο που δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις όπως για παράδειγμα στον τομέα 
της αεροδυναμικής. Για τον λόγο αυτό, το επιστημονικό ενδιαφέρον στρέφεται σε 
μεθόδους που μπορούν έμμεσα να αυξήσουν την απόδοση των μέσων μεταφοράς. Δύο 
από αυτές τις μεθόδους είναι το αναπαραγωγικό φρενάρισμα (regenerative brake) και η 
εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων. 
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Το αναπαραγωγικό φρενάρισμα είναι ένας μηχανισμός ανάκτησης ενέργειας, ο 
οποίος καθώς επιβραδύνεται το όχημα, μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε μια άλλη 
μορφή ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να αποθηκευτεί για 
μετέπειτα χρήση. Αυτή η τεχνολογία έρχεται σε αντίθεση με τη συμβατική τεχνολογία 
πέδησης, στην οποία η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω τριβής και 
ακολούθως χάνεται. 

Η άλλη μέθοδος, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 
αφορά την ανάκτηση της θερμότητας των απορριπτόμενων στο περιβάλλον καυσαερίων. Οι 
μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στον τομέα της αυτοκίνησης, είναι 
γνωστό ότι παρουσιάζουν μειωμένο θερμικό βαθμό απόδοσης διότι ένα μεγάλο μέρος της 
θερμότητας που αποδίδεται από την καύση αποβάλλεται ανεκμετάλλευτο στο περιβάλλον. 
Τα καυσαέρια του κινητήρα αποβάλλονται στο περιβάλλον σε μία μέση θερμοκρασία της 
τάξης των 400οC. Το ποσό της θερμότητας που μετατρέπεται σε μηχανικό έργο στους 
βενζινοκινητήρες οχημάτων είναι της τάξης του 30% με 35%  ενώ στους κινητήρες Diesel 
οχημάτων είναι της τάξης του 40 με 45%. Το υπόλοιπο ποσό ενέργειας χάνεται στο 
περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας είτε μέσω του ψυκτικού κυκλώματος του κινητήρα, 
είτε μέσω των θερμών καυσαερίων. Έτσι, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει 
εμπεριστατωμένες έρευνες και αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι για την εκμετάλλευση 
αυτής της θερμότητας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην ενότητα που ακολουθεί. 

 
 

1.2 Κατηγοριοποίηση συστημάτων ανάκτησης 
θερμότητας 

 Η ενότητα αυτή πρόκειται να ασχοληθεί με την περιγραφή και κατηγοριοποίηση  
των ήδη γνωστών συστημάτων ανάκτησης θερμότητας. 
 Μια γενική κατηγοριοποίηση των συστημάτων αυτών  μπορεί να γίνει σύμφωνα με 
το είδος της θερμότητας που αξιοποιείται για την παραγωγή έργου. Σύμφωνα με αυτό 
έχουμε τις εξής δύο κύριες κατηγορίες: 

 Συστήματα που αξιοποιούν τη θερμότητα που αποβάλλεται με το σύστημα ψύξης 
του κινητήρα. 

 Συστήματα που αξιοποιούν τη θερμότητα που απορρίπτεται μέσω των καυσαερίων. 
 Όσον αφορά τα συστήματα της πρώτης κατηγορίας, αυτά έχουν εύκολη 
εγκατάσταση στον κινητήρα χωρίς να γίνουν σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες. Αυτό 
συμβαίνει διότι το κύκλωμα ψύξης ενός κινητήρα είναι απλό στη δομή του, εφόσον 
αποτελείται από μια αντλία και έναν συμπυκνωτή. Το εργαζόμενο μέσο του ψυκτικού 
κυκλώματος αναλαμβάνει να απορρίψει στο περιβάλλον, τη θερμότητα που αναπτύσσεται 
στα διάφορα μηχανικά μέρη του κινητήρα. Έτσι, οι θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργεί το 
εργαζόμενο μέσο είναι της τάξης των 90-100 oC. Αυτό αποτελεί το κύριο μειονέκτημα αυτών 
των συστημάτων, διότι τα θερμοκρασιακά αυτά επίπεδα είναι πολύ χαμηλά για τη 
λειτουργία θερμοδυναμικού κύκλου παραγωγής ισχύος.  
 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα ανάκτησης που εκμεταλλεύονται τη 
θερμότητα των απορριπτόμενων καυσαερίων. Τα καυσαέρια καθώς εξέρχονται από τον 
κινητήρα, έχουν το πλεονέκτημα ότι βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία, μειονεκτούν όμως 
όσον αφορά την παροχή τους. Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του 
κινητήρα, τόσο η θερμοκρασία όσο και η παροχή έχουν μεγάλες διακυμάνσεις, με 
αποτέλεσμα το ποσό της θερμότητας να μην αποδίδεται με σταθερό ρυθμό. Το γεγονός 
αυτό απαιτεί συστήματα με δυνατότητα ευρείας ρύθμισης και μεγαλύτερου όγκου, 
προσθέτοντας πολυπλοκότητα στο σύστημα. 



 

 

7 

 Τα συστήματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και που πρόκειται να 
αναλυθούν στην παρούσα εργασία είναι αυτά της δεύτερης κατηγορίας. Οι τεχνολογίες 
εκμετάλλευσης της θερμότητας των καυσαερίων μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους 
κατηγορίες: 
 Συστήματα με στροβιλο-υπερπλήρωση (turbocharging): Όπως παρατηρείται και 
από το σχήμα 1.2, η διάταξη αυτή αποτελείται από το στρόβιλο υπερπλήρωσης, ο οποίος 
εκμεταλλευόμενος τα θερμά καυσαέρια, κινεί τον συνδεδεμένο σε σειρά συμπιεστή. 
Ακολούθως, ο αέρας που αναρροφά ο συμπιεστής από το περιβάλλον, ψύχεται και 
εισέρχεται στον θάλαμο καύσης. Με τη στροβιλο-υπερπλήρωση αυξάνεται η συγκέντρωση 
ισχύος χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η λειτουργία του κινητήρα.  

 
Σχήμα 1.2: Διάταξη συστήματος στροβιλο-υπερπλήρωσης (turbocharging) 

  
 Συστήματα σύνθετης στροβιλο-υπερπλήρωσης: Η διάταξη αυτή, διαφέρει από την 
διάταξη απλής στροβιλο-υπερπλήρωσης στο ότι προστίθεται ένας επιπλέον στρόβιλος 
ισχύος (mechanical turbocompounding) μετά τον στρόβιλο της υπερπλήρωσης. Στο σχήμα 
1.3 παρουσιάζεται μια αντιπροσωπευτική διάταξη ενός υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα 
Diesel όπου έχει εγκατασταθεί επιπρόσθετος στρόβιλος ισχύος. Το ρεύμα των καυσαερίων 
κατά την έξοδό του από τον κινητήρα, εκτονώνεται αρχικά στο στρόβιλο της υπερπλήρωσης 
και εν συνεχεία στο στρόβιλο ισχύος. Η παραγόμενη ισχύς του τελευταίου, μεταφέρεται 
μέσω μειωτήρα στροφών στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα συμβάλλοντας στην 
εξοικονόμηση καυσίμου. Βασικό μειονέκτημα της διάταξης είναι η αύξηση της πίεσης 
αντίθλιψης του κινητήρα (backpressure), με αποτέλεσμα η εναλλαγή των αερίων στον 
θάλαμο καύσης να  γίνεται πιο δύσκολη, αυξάνοντας το έργο εξώθησης των καυσαερίων 
και συνεπώς μειώνοντας τον βαθμό απόδοσης της μηχανής. Επομένως το συγκεκριμένο 
σύστημα έχει και αρνητική επίδραση στην παραγόμενη ισχύ του κινητήρα. Αυτό που 
διερευνάται στις εφαρμογές αυτές είναι εάν η επιπρόσθετη παραγόμενη ισχύς του 
συστήματος υπερκαλύπτει την αντίστοιχη μείωση της ισχύος του κινητήρα. 

 
Σχήμα 1.3: Διάταξη συστήματος σύνθετης στροβιλο-υπερπλήρωσης (mechanical 

turbocompounding) 
  
 Συστήματα σύζευξης μιας ηλεκτρικής γεννήτριας με τον υπερσυμπιεστή του 
κινητήρα (electrical turbocompounding): Με αυτή τη διάταξη (σχήμα 1.4), γίνεται μερική 
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ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων, χρησιμοποιώντας γεννήτρια υψηλής 
ταχύτητας που συνδέεται γραμμικά με τον στρόβιλο της υπερτροφοδότησης, παράγοντας 
έτσι ηλεκτρική ενέργεια. Στην πορεία γίνεται αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας σε 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές. 

 
Σχήμα 1.4: Διάταξη συστήματος ηλεκτρικής γεννήτριας - υπερσυμπιεστή (electrical 

turbocompounding) 
  
 Συστήματα δευτερεύοντος θερμοδυναμικού κύκλου παραγωγής ισχύος: 
Συστήματα τέτοιου είδους, εκμεταλλεύονται την θερμότητα των καυσαερίων με σκοπό την 
παραγωγή ατμού και στη συνέχεια την εκτόνωσή του σε στρόβιλο. Η επιλογή του 
δευτερεύοντος κύκλου γίνεται βάσει της δυνατότητας του να λειτουργεί με ικανοποιητικό 
βαθμό απόδοσης σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Από το σχήμα 1.5, όπου   
παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές περιοχές εντός των οποίων λειτουργούν συνήθεις 
θερμοδυναμικοί κύκλοι, συμπεραίνουμε πως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους 
ακόλουθους κύκλους: 

 
Σχήμα 1.5: Θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας συνήθων θερμοδυναμικών κύκλων 

 

 Κύκλος Rankine 

 Κύκλος Stirling 

 Κύκλος Joule-Brayton 
 Στην πρώτη περίπτωση, του κύκλου Rankine, τα θερμά καυσαέρια εξερχόμενα από 
τον κινητήρα (Diesel ή Otto), περνούν μέσα από εναλλάκτη θερμότητας ατμοποιώντας το 
εργαζόμενο μέσο του κύκλου Rankine σε υψηλή πίεση. Ο παραγόμενος ατμός εκτονώνεται 
σε στρόβιλο ο οποίος συνδέεται είτε με το στροφαλοφόρο άξονα μέσω μειωτήρα στροφών, 
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είτε με μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά την αποτόνωση του, ο ατμός 
σε χαμηλή πίεση πλέον, οδηγείται στον συμπυκνωτή και εξέρχεται ως κορεσμένο υγρό. Στη 
συνέχεια η τροφοδοτική αντλία αναλαμβάνει να αυξήσει την πίεση του υγρού ώστε αυτό 
να εισέλθει ξανά στον ατμοποιητή και να επαναληφθεί η διαδικασία. Γίνεται αντιληπτό 
όσον αφορά τη χρήση της θερμότητας των καυσαερίων, πως μείωση της θερμοκρασίας 
τους ελαττώνει σημαντικά το βαθμό απόδοσης του κύκλου Rankine. Με τη διάταξή αυτή 
είναι εφικτή αύξηση του βαθμού απόδοσης της τάξεως του 7 - 15%.  
 Όσον αφορά στην περίπτωση του κύκλου Stirling σαν δευτερεύων κύκλο, η 
ανάκτηση θερμότητας και εδώ πραγματοποιείται με εναλλάκτη που προσδίδει θερμότητα 
στο εργαζόμενο μέσο του κύκλου Stirling, εκμεταλλευόμενος των θερμών απορριπτόμενων 
καυσαερίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος Stirling λειτουργεί με ικανοποιητικό βαθμό 
απόδοσης και σε χαμηλά θερμοκρασιακά επίπεδα. 
 Όπως αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση, είναι εφικτή η λειτουργία του κύκλου 
Joule-Brayton σαν δευτερεύων κύκλος σε κινητήρες οχημάτων. Το εργαζόμενο μέσο μπορεί 
να είναι το ίδιο το καυσαέριο ή κάποιο άλλο αέριο π.χ. αέρας. Η χρήση του καυσαερίου ως 
εργαζόμενο μέσο δεν καθιστά απαραίτητη τη χρήση εναλλάκτη θερμότητας. Είναι δυνατό 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας στρόβιλος στην εξαγωγή, από τον οποίο τα καυσαέρια 
εξέρχονται σε πίεση περιβάλλοντος (turbocompound). Τέλος, η επιπρόσθετη ισχύς 
λαμβάνεται από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός μειωτήρα στροφών. 
 Και οι τρεις περιπτώσεις των θερμοδυναμικών κύκλων αναφέρονται για χρήση ως 
δευτερεύοντες κύκλοι για την ανάκτηση θερμότητας, ενώ ως κύριος θερμοδυναμικός 
κύκλος επιλέγεται ένας από τους Diesel ή Otto. Στην ενότητα 1.3 περιγράφονται μελέτες 
που ασχολήθηκαν με τέτοιου είδους συστήματα ανάκτησης θερμότητας. 
 
 

1.3 Συστήματα ανάκτησης θερμότητας με 
δευτερεύων κύκλο 

 Η ενότητα αυτή πρόκειται να ασχοληθεί με διάφορες έρευνες που έγιναν με 
αντικείμενο την τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας από καυσαέρια. Αρχικά εξετάζεται η 
επίδραση διαφορετικών εργαζόμενων μέσων για συστήματα που χρησιμοποιούν 
δευτερεύων κύκλο Rankine. Ακολούθως περιγράφονται έρευνες που ασχολήθηκαν με 
άλλους θερμοδυναμικούς κύκλους για την ανάκτηση θερμότητας. Πιο συγκεκριμένα 
αναλύεται ο κύκλος Joule-Brayton  και ο κύκλος Stirling. Τέλος γίνεται μια συγκριτική 
μελέτη των παραπάνω συστημάτων με στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την πιο 
συμφέρουσα λύση. 
 
 

1.3.1 Σύστημα ανάκτησης θερμότητας με δευτερεύων 
κύκλο Joule-Brayton 

 Το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α το 1983 πραγματοποίησε μία έρευνα πάνω στην 
ανάκτηση θερμότητας με χρήση δευτερεύοντως κύκλου Joule-Brayton σε αδιαβατικό 
κινητήρα Diesel. Ως τότε οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη χρήση του Rankine σαν 
δευτερεύων κύκλο για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Η χρήση του κύκλου Brayton 
παρουσίαζε αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κύκλο Rankine. Κάποια από αυτά ήταν 
η δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τα 
εργαζόμενα μέσα και την χημική τους σταθερότητα σε υψηλά εύρη θερμοκρασιών. Επίσης 
το σύστημα ήταν φθηνότερο χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και είχε πολύ μικρό μέγεθος 
σε σύγκριση με το σύστημα Rankine. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του κύκλου Rankine 
διέθετε τρία σημαντικά πλεονεκτήματα: καλύτερη ανάκτηση θερμότητας, παραγωγή 
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μεγαλύτερης ισχύος και υψηλότερη βελτίωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου του 
κινητήρα. 
 Σύμφωνα με το σχήμα 1.6 ο  κύκλος joule-Brayton  περιελαμβάνει ένα επιπλέον 
στρόβιλο μετά την υπερπλήρωση των καυσαερίων του κινητήρα, στον οποίο γινόταν η 
εκτόνωση των   καυσαερίων. Η παραγόμενη ισχύς του στροβίλου αποδιδόταν στο 
στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα μέσω ενός μειωτήρα στροφών. Τα παραπάνω 
προϋποθέτουν ότι ο κινητήρας είναι υπερπληρούμενος, γεγονός που ισχύει σχεδόν σε 
όλους τους σύγχρονους κινητήρες Diesel. Κύριο μειονέκτημα ήταν η αύξηση της πίεσης 
αντίθλιψης του κινητήρα. Ως αποτέλεσμα δυσχεραίνεται η εναλλαγή των αερίων στο 
κύλινδρο, αυξάνεται το έργο εξώθησης των καυσαερίων και μειώνεται ο βαθμός απόδοσης 
του κινητήρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το σύστημα να επηρεάζει αρνητικά το βαθμό 
απόδοσης του κινητήρα. Επομένως το σημείο στο οποίο δόθηκε έμφαση ήταν εάν η 
επιπρόσθετη παραγόμενη ισχύς υπερκαλύπτει την αντίστοιχη μείωση ισχύος.  

 

 
Σχήμα 1.6: Σύστημα δευτερεύοντος κύκλου Joule-Brayton 

 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο μειωτήρας στροφών του συστήματος 
συνδεόταν απευθείας με τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα. Έτσι αν επιλεγεί ένας 
μειωτήρας στροφών σταθερής σχέσης μετάδοσης, τότε ο στρόβιλος της διάταξης θα 
περιορίζεται σε ένα εύρος λειτουργίας στροφών πολλαπλάσιο αυτού των στροφών του  
κινητήρα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επιτυγχάνεται το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του 
στροβίλου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα έγινε εισαγωγή ενός μειωτήρα 
μεταβλητής σχέσης μετάδοσης, που είχε ως αντίκτυπο την αύξηση του κόστους και της  
πολυπλοκότητα του συστήματος. 
 Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο διάταξεις του κύκλου Joule-
Brayton. Η πρώτη διάταξη παρουσιάζεται στο σχήμα 1.7 ήταν άμεση και λειτουργούσε με 
υποπίεση. Η εκτόνωση των καυσαερίων  γινόταν απευθείας στο στρόβιλο σε υποπίεση και 
στη συνέχεια ψύχονταν στην επιφάνεια του εναλλάκτη. Η δεύτερη διάταξη παρουσιάζεται 
στο σχήμα 1.8  ήταν  έμμεση και λειτουργούσε με υπερπίεση. Τα καυσαέρια 
χρησιμοποιούνταν για να θερμάνουν τον αέρα που εισερχόταν από την ατμόσφαιρα στον 
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πρωτογενή εναλλάκτη, εφόσον αυτός είχε πρώτα υποστεί συμπίεση στον συμπιεστή. Μετά 
τον εναλλάκτη θερμότητας, ο ζεστός συμπιεσμένος αέρας εκτονωνόταν στο στρόβιλο σε 
ατμοσφαιρική πίεση. 
 

 
Σχήμα 1.7: Άμεση διάταξη κύκλου Joule-Brayton 

 

 Τα πλεονεκτήματα της άμεσης διάταξης ήταν η πιο γρήγορη απόκριση στις 
μεταβολές του σημείου λειτουργίας του κινητήρα και το γεγονός ότι λειτουργούσε με 
καλύτερη απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες. Το κυριότερο μειονέκτημα αυτού του 
συστήματος αποτελούσε η ευπάθεια του στη διάβρωση και στις επικαθίσεις, που είχαν 
αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του συστήματος.  
  Τα πλεονεκτήματα του έμμεσου συστήματος ήταν η μικρότερη ευπάθεια σε 
διάβρωση και επικαθίσεις, το μικρότερο μέγεθος, η μικρότερη επίδραση στην απόδοση του 
κινητήρα και τέλος η μεγαλύτερη ευκολία ως προς το σχεδιασμό του. 
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Σχήμα 1.8:  Έμμεση διάταξη κύκλου Joule-Brayton 

 
 Η σύγκριση των δύο συστημάτων έδειξε ότι για διαφορά θερμοκρασίας εξόδου των 
καυσαερίων και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μικρότερη των 38οC, το σύστημα 
υποπίεσης ήταν αποδοτικότερο όσον αφορά την ανάκτηση θερμότητας. Με την εισαγωγή 
ενδιάμεσης ψύξης (intercooler) και στα δύο συστήματα σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης. 
Όμως για διαφορές θερμοκρασίας που υπερέβαιναν τους 66οC, το έμμεσο σύστημα 
παρουσίαζε καλύτερη απόδοση. Η εισαγωγή όμως της ενδιάμεσης ψύξης δημιούργησε  
κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά το μέγεθος και το κόστος του εναλλάκτη 
θερμότητας, καθώς επέφερε και μείωση της απόδοσης του λόγω επικαθίσεων. Η μείωση 
αυτή αυξανόταν σημαντικά με την μείωση της θερμοκρασίας του καυσαερίου η οποία δεν 
έπρεπε να είναι μικρότερη από 150oC. Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι το κόστος του 
έμμεσου συστήματος ήταν μικρότερο λόγω του ότι ο εναλλάκτης της εγκατάστασης είχε 
μικρότερο μέγεθος. Τέλος, όσον αφορά την κατανάλωση, ένας υπερπληρούμενος κινητήρας 
εφοδιασμένος με δευτερεύοντα κύκλο Joule-Brayton πέτυχε εξοικονόμηση καυσίμου 
περίπου ίση με 7,2%. 
 
 

1.3.2 Σύστημα ανάκτησης θερμότητας με δευτερεύων 
κύκλο Stirling 

 Μια εναλλακτική επιλογή για την ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων είναι 
η χρήση του κύκλου Stirling σαν δευτερεύοντα κύκλο. Μάλιστα το γεγονός ότι το σύστημα 
Stirling καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για χρήση αυτής της 
τεχνολογίας σε μέσα μεταφοράς. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
αρκετά, για αυτό και λίγα μόνο πράγματα είναι γνωστά για την αξιοπιστία και την εμπορική 
της εκμετάλλευση. Η εταιρία ΜΤΙ πραγματοποίησε μία μελέτη που αφορούσε την ανάκτηση 
θερμότητας καυσαερίων μέσω κύκλου Stirling για λογαριασμό του Υπουργείου Ενέργειας 
των Η.Π.Α. το 1987. 
Από τις διάφορες διατάξεις Stirling που είναι διαθέσιμες μελετήθηκαν οι παρακάτω τρεις : 

 Κινητήρας Stirling με έμβολο απλής ενέργειας  
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 Κινητήρας Stirling με έμβολο διπλής ενέργειας  

 Κινητήρας Stirling ελεύθερων εμβόλων  
 Μετά από σύγκριση των παραπάνω διατάξεων ως προς διάφορες παραμέτρους       
(μέγεθος, αντοχή, πολυπλοκότητα, απόδοση) επιλέχθηκε ως καλύτερη λύση  ο κινητήρας 
Stirling  με έμβολο διπλής ενέργειας για περαιτέρω μελέτη. Το πλεονέκτημα αυτής της 
διάταξης ήταν το μικρό της μέγεθος για την ίδια ισχύ εξόδου, συγκριτικά με τις άλλες 
διατάξεις. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονταν, τα προβλήματα στεγανοποίησης που 
παρουσιάστηκαν και η διάρκεια ζωής των ελατηρίων του εμβόλου. Όσον αφορά τους 
κινητήρες Stirling ελεύθερων εμβόλων επειδή δεν μπορούν να έχουν μηχανική σύνδεση με 
τον κινητήρα έγινε προσπάθεια η μεταφορά ισχύος να γίνεται από ένα υδραυλικό σύστημα. 
Το πλεονέκτημα αυτής της διάταξης ήταν το γεγονός ότι δεν σχετιζόταν η λειτουργία των 
δύο κινητήρων, λειτουργούσαν δηλαδή ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Τα μειονεκτήματα 
της διάταξης ήταν η αύξηση της πολυπλοκότητας του συστήματος και το απαγορευτικό 
μέγεθος του κινητήρα. 
 Στο σχήμα 1.9 παρουσιάζεται ο κινητήρας Mod 2 ASE που επιλέχθηκε για τη 
παρούσα μελέτη. Ο κινητήρας αυτός ανήκει στη κατηγορία διπλής ενέργειας λόγω του 
μικρού του μεγέθους.  

 
Σχήμα 1.9: Σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων από κινητήρα Diesel με χρήση 

κύκλου Stirling 
  
 Με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης όλου του συστήματος, την μείωση του 
κόστους αλλά και της πολυπλοκότητας του, πραγματοποιήθηκαν κάποιες μετατροπές. Έγινε 
απλοποίηση της κεφαλής του εναλλάκτη(heater head), έτσι υπήρχε μια μόνο κεφαλή η 
οποία  περιελάμβανε 30 σωλήνες σε σχήμα U μέσα στους οποίους γινόταν η θέρμανση του 
αερίου ενώ μόνο οι σωλήνες της τελευταίας σειράς ήταν εφοδιασμένοι με πτερύγια. Το 
εργαζόμενο μέσο ήταν το υδρογόνο και βρισκόταν υπό σταθερή πίεση σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας του κινητήρα Stirling. Επειδή υπήρχε διαρροή υδρογόνου στο σύστημα, ήταν 
αναγκαία η ύπαρξη ενός αποθηκευτικού δοχείου, για να συμπληρώνεται η απαιτούμενη 
ποσότητα. Έτσι χρησιμοποιήθηκε ένα δοχείο 4 lt, το οποίο διαρκούσε για διάστημα 6 
μηνών. Τοποθετήθηκε ηλεκτρικός συμπλέκτης, ο οποίος επέτρεπε την αποσύνδεση του 
κινητήρα Stirling είτε για καθαρισμό της κεφαλής του εναλλάκτη είτε κατά την εκκίνηση του 
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κινητήρα Diesel, είτε τέλος σε περίπτωση που παρουσιαζόταν κάποια βλάβη. Ο έλεγχος του 
συμπλέκτη γινόταν μέσω ενός θερμοζεύγους στη κεφαλή του κινητήρα Stirling το οποίο 
εξέταζε αν η θερμοκρασία του εργαζόμενου μέσου πέφτει κάτω από τους 175οC, όριο κάτω 
από το οποίο ο κινητήρας δεν παρήγαγε έργο. Η αποβολή 53kW  θερμότητας από τη 
μηχανή στο κανονικό σημείο λειτουργίας της, απαιτούσε ψύξη μέσω ενός υγρόψυκτου 
κυκλώματος, αποτελούμενο από αντλία και ψυγείο. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν 
βελτίωση της μέσης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου κατά 9% . 
 
 

1.3.3 Σύστηματα ανάκτησης θερμότητας με δευτερεύων 
κύκλο Rankine 

Αντικείμενο πολλών ερευνών αποτέλεσε η περίπτωση του κύκλου Rankine σαν δευτερεύων 
κύκλος ανάκτησης θερμότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες μελέτες που έγιναν 
στα συστήματα αυτά χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό εργαζόμενο μέσο.  
 
 

1.3.3.1 Σύστημα με εργαζόμενο μέσο το οργανικό  Fluorinol 
 Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία ανάκτησης της θερμότητας 
των καυσαερίων ήταν το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α σε συνεργασία με την Thermo 
Electron και την Mack Trucks. Η μελέτη αυτή περιελάμβανε την εγκατάσταση ενός 
συστήματος οργανικού κύκλου Rankine σε βαρέως τύπου οχήματα που διανύουν μεγάλες 
αποστάσεις με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμου. Για την μελέτη επιλέχθηκε ένας 
κινητήρας Mack 676 μέγιστης ισχύος 288hp στις 2100 rpm, τιμή αντιπροσωπευτική 
κινητήρων για αυτές τις εφαρμογές.  
 Το οργανικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάκτηση θερμότητας από τα 
καυσαέρια  ήταν το Fluorinol-50. Το Fluorinol αποτελεί μίγμα  50% ανά γραμμομόριο σε τρι-
φθορο-αιθανόλη και 50% νερό. Τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του οργανικού μέσου 
που επιλέχθηκε, παρείχαν υψηλή θερμική σταθερότητα και χαμηλό σημείο τήξης.  
 Τα κύρια εξαρτήματα του συστήματος  όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 1.10  είναι 
: ο στρόβιλος-κιβώτιο ταχυτήτων (μειωτήρας στροφών), η τροφοδοτική αντλία, η γεννήτρια 
ατμών, ο συμπυκνωτής και ο αναγεννητής. Τα καυσαέρια από τον κινητήρα εξάτμιζαν το 
εργαζόμενο μέσο στην γεννήτρια ατμών. Στην συνέχεια ακολουθούσε η εκτόνωση του 
ατμοποιημένου  εργαζόμενου μέσου στο στρόβιλο και η ισχύς που παραγόταν από την 
αποτόνωση μεταφερόταν στο στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα μέσω ενός μειωτήρα 
στροφών. Έπειτα γινόταν μερική ψύξη του ατμού στον αναγεννητή και ακολουθούσε η 
συμπύκνωση του εργαζόμενου μέσου στον συμπυκνωτή. Η συμπύκνωση λάμβανε χώρα με 
τη βοήθεια νερού, που στη συνέχεια οδηγούνταν σε ψυγείο αέρα για την απόρριψη της 
θερμότητας στο περιβάλλον. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας ανεμιστήρας για 
το ψυγείο του συστήματος Rankine και για το ψυγείο του κινητήρα, οι δύο εναλλάκτες 
τοποθετήθηκαν μαζί. Πρώτος τοποθετήθηκε ο συμπυκνωτής του συστήματος Rankine διότι 
λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Μετά τον συμπυκνωτή η τροφοδοτική αντλία 
αναλάμβανε να στείλει το συμπυκνωμένο μέσο στον αναγεννητή όπου θερμαινόταν 
μερικώς  πριν εισέλθει στην γεννήτρια ατμών ολοκληρώνοντας τον κύκλο.  
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Σχήμα 1.10: Σύστημα δευτερεύοντος κύκλου Rankine με εργαζόμενο μέσο Fluorinol-50 

  
 Για την αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκαν δοκιμές από την Thermo 
Electron και την Mack Trucks. Σκοπός των δοκιμών ήταν να ερευνήσουν την απόδοση του 
συστήματος, την εξοικονόμηση καυσίμου καθώς επίσης και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη 
αυτού του είδους η τεχνολογία. Τα  τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι εφικτή η ύπαρξη 
ενός τέτοιου συστήματος σε κινητήρες Diesel χωρίς καμία τροποποίηση του κινητήρα. 
Τέλος παρατηρήθηκε εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 15% κατά τον κύκλο 
λειτουργίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα εκτός από την οικονομία στο καύσιμο και 
μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. 
 
 

1.3.3.2 Σύστημα με εργαζόμενο μέσο το οργανικό RC-1 
 Άλλη μία αξιοσημείωτη μελέτη του παραπάνω συστήματος είναι αυτή που 
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της NASA και του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α από 
την Thermo Electron. Σε αυτήν την μελέτη έγινε χρήση ενός αδιαβατικού κινητήρα Diesel, 
που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη μείωση των απωλειών θερμότητας του κινητήρα, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζει αυξημένο βαθμό απόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
χρήσης υλικών που είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες (κεραμικά υλικά με 
εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες) στα μέρη του κινητήρα που 
παίρνουν μέρος στη διαδικασία της καύσης. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση στη θερμοκρασία 
εξόδου των καυσαερίων του αδιαβατικού κινητήρα. Όπως προαναφέρθηκε, η Thermo 
Electron είχε  διεκπεραιώσει παρόμοια μελέτη στην οποία το εργαζόμενο μέσο Fluorinol-50 
κρίθηκε ότι είναι το καταλληλότερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως του αδιαβατικού 
κινητήρα λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων, κρίθηκε ότι το 
Fluorinol-50  δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί και έτσι επιλέχθηκε το RC-1 σαν 
εργαζόμενο μέσο. Το RC-1 είναι ένα μείγμα 60% ανά γραμμομόριο σε πεντα-φθορο-
βενζένιο και 40% εξα-φθορό-βενζένιο. Σημεία κλειδιά για την επιλογή του ήταν:  

 Η καλή θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες 
 Η υψηλή χημική σταθερότητα (δεν αντιδρά με το νερό ή το οξυγόνο, συμβατότητα 

με υλικά κατασκευής) 
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 Η μη αναφλεξιμότητα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες 
 Η χαμηλή τοξικότητα 
 Το χαμηλό σημείο τήξης 
 Η ιδανική συμπεριφορά του για εκτόνωση σε στρόβιλο 

 Λόγω της  προηγούμενης εμπειρίας της Thermo Electron σε τέτοιου είδους 
εφαρμογές, εφόσον υπήρξε και δημιουργός του συστήματος με τo Fluorinol-50 είχε σαφές 
πλεονέκτημα όσον αφορά θέματα σχεδιασμού. Εξαιτίας των ιδιοτήτων του οργανικού 
μέσου RC-1 ήταν αναγκαία η επανασχεδίαση των βασικών συστατικών του συστήματος: της 
γεννήτριας ατμών, της τροφοδοτικής αντλίας, του στροβίλου, του μειωτήρα στροφών και 
τέλος του συμπυκνωτή και του αναγεννητή. 
 Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα ήταν ότι με χρήση αδιαβατικού 
κινητήρα Diesel  επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμου της τάξης του 15% και βελτίωση της 
ισχύος του κινητήρα περίπου 18%. 
 
 

1.3.3.3 Σύστημα με εργαζόμενο μέσο τουλουόλιο και νερό 
 Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την δυνατότητα της εγκατάστασης ενός δευτερεύοντος 
κύκλου Rankine σε κινητήρα Diesel φορτηγού οχήματος. Προηγούμενες μελέτες με 
οργανικά μέσα από το Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α παρουσίασαν μείωση της 
κατανάλωσης κατά 15%. Ωστόσο τα συστήματα θωρήθηκαν εξαιρετικά πολύπλοκα και 
ακριβά για να εμπορευματοποιηθούν. Το σύστημα του κύκλου Rankine που περιγράφεται 
στη παρούσα μελέτη αναμένεται να είναι απλούστερο και φθηνότερο από αυτό του 
οργανικού κύκλου Rankine με εργαζόμενο μέσο fluorinol και RC-1. Στο αναφερόμενο 
σύστημα ένας από τους έξι κυλίνδρους του κινητήρα Diesel χρησιμοποιήθηκε για ανάκτηση 
ισχύος, έναντι κάποιου στροβίλου, ενώ το ψυκτικό του κινητήρα χρησιμοποιήθηκε σαν 
εργαζόμενο μέσο και το ψυγείο του κινητήρα σαν συμπυκνωτής. Σαν εργαζόμενα μέσα 
εξετάστηκαν το τολουόλιο και το νερό, αλλά κρίθηκε ότι το τελευταίο ήταν το πιο πρακτικό 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και οι δύο εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιήθηκαν 
στο παρών σύστημα  ήταν  μικρότεροι από αυτούς στο σύστημα με οργανικό εργαζόμενο 
μέσο, θέτοντας όμως κάποια προβλήματα όσον αφορά την εγκατάστασή τους. Συνολικά η 
όλη ιδέα κρίθηκε ότι είναι εφικτή. 
 
 

1.3.3.4 Σύστημα  με εργαζόμενο μέσο νερό και αιθανόλη 
 Η ερευνητική ομάδα της BMW ασχολήθηκε με την ανάκτηση θερμότητας από τα 
καυσαέρια με χρήση δευτερεύοντος κύκλου Rankine. Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε 
σε συμβατικό αυτοκίνητο που διέθετε τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με όγκο 
εμβολισμού 1.8 λίτρα. Δύο βασικές συνθέσεις επιλέχθηκαν από πολυάριθμες  διατάξεις 
κύκλου Rankine για μία αναλυτική αξιολόγηση της ανάκτησης θερμότητας που βασίζεται σε 
τετρακύλινδρη μηχανή εσωτερικής καύσης  (ΙCE). Στη πρώτη διάταξη γίνεται εκμετάλλευση 
μόνο της θερμότητας των καυσαερίων, ενώ στη δεύτερη γίνεται χρήση της θερμότητας από 
τα καυσαέρια αλλά και από το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα. Επιπλέον   εξετάσθηκε η 
επίδραση διαφορετικών εργαζόμενων μέσων. 
 Μετά την παραμετρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κρίθηκε ότι για το πρώτο 
σύστημα το νερό ήταν το κατάλληλο εργαζόμενο μέσο επειδή προσέφερε την υψηλότερη 
θερμική απόδοση. Για το δεύτερο σύστημα που χρησιμοποιούσε πηγή θερμότητας χαμηλής 
θερμοκρασίας, η αιθανόλη ήταν το προτιμητέο εργαζόμενο μέσο. 
 Για να γίνει η αξιολόγηση των δύο παραπάνω συστημάτων για διαφορετικά είδη 
κινητήρων αναπτύχθηκε προσομοιωτικό μοντέλο. Διενεργήθηκε παραμετρική ανάλυση με 
το υπολογιστικό εργαλείο Dymola εξετάζοντας τις επιπτώσεις των θερμοδυναμικών 
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παραμέτρων στην απόδοση του συστήματος. Το δεύτερο σύστημα  παρουσίασε 
υψηλότερες δυνατότητες σε τυπικές ταχύτητες αυτοκινητόδρομου (45-70 mph) για το είδος 
κινητήρα και τις συνθήκες λειτουργίας που επιλέχθηκαν. Ωστόσο αυτό το συμπέρασμα δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια γενική σύσταση. Οι παράμετροι της πηγής θερμότητας που 
επηρεάζονται σημαντικά από το είδος και το φορτίο κινητήρα και οι λειτουργικές 
παράμετροι που περιορίζονται από τεχνικούς περιορισμούς (επίπεδο πίεσης, θερμοκρασία 
περιβάλλοντος), παρουσιάζουν σημαντική επίπτωση στην καθαρή ισχύ εξόδου. Κάτω από 
σχετικά σταθερές συνθήκες, παρατηρήθηκε  επιπλέον καθαρή ισχύς εξόδου μεταξύ 0.7 με 2 
kW. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αύξηση στην απόδοση του κινητήρα στο εύρος του 10%. 
 
 

1.3.4 Σύγκριση συστημάτων 
 Καθένα από τα συστήματα που περιγράφηκαν εξετάστηκε μεμονωμένα, χωρίς να 
υπάρχει κοινή βάσης αναφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή κάποια σύγκριση. Κάποια από 
αυτά σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος με σκοπό την ανάπτυξη 
συστήματος παραγωγής ισχύος από τη θερμότητα των  καυσαερίων αδιαβατικού κινητήρα 
Diesel. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α και τα 
συστήματα μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν από σχετικές εταιρίες. Η ανάπτυξη των 
συστημάτων έγινε στον ίδιο κινητήρα και έτσι η σύγκριση τους ήταν ευκολότερη και πιο 
αντικειμενική. Συγκεντρωτικά τα συστήματα που αναπτύχθηκαν είναι: α) Το έμμεσο 
σύστημα με το οργανικό RC-1.  β) Το σύστημα Rankine με εργαζόμενο μέσο νερό. γ) Το 
έμμεσο σύστημα υπερπίεσης με δύο συμπιεστές και ενδιάμεσο ψυγείο αέρα με κύκλο 
Joule-Brayton. δ) Το σύστημα του κύκλου Stirling. Ο κινητήρας που έλαβε μέρος στις 
μελέτες, είχε μέγιστη ισχύ 236kW και ειδική κατανάλωση καυσίμου 0.192 kg/kWh. Στον 
πίνακα 1.1  παρουσιάζεται η αποδιδόμενη ισχύς κάθε συστήματος καθώς και ή μεταβολή 
της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.  
 

Πίνακας 1.1: Στοιχεία απόδοσης συστημάτων ανάκτησης θερμότητας 
 

 

Σύστημα 
Rankine με 
RC-1 

Σύστημα 
Rankine με 
νερό 

Σύστημα 
υπερπίεσης 
Joule-Brayton 

Σύστημα 
Stirling 

Μέγιστη ισχύς 
εξόδου(kW) 

43 39 27 23.2 

Ποσοστό βελτίωσης 
ισχύος(%) 

18.22 16.53 11.44 9.83 

Ειδική κατανάλωση 
καυσίμου(kg/kWh) 

0.162 0.165 0.172 0.174 

Ποσοστό μείωσης της 
ειδικής κατανάλ. (%) 

15.63 14.06 10.42 9.38 

 
 Το σύστημα που παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση είναι αυτό με το οργανικό 
μέσο RC-1, εφόσον διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης ισχύος και τη μικρότερη 
ειδική κατανάλωση καυσίμου. Αναφορικά με τον όγκο, το σύστημα Stirling έχει το 
μικρότερο μέγεθος αλλά και βάρος. Όσον αφορά τα συστήματα με κύκλο Stirling και κύκλο 
Rankine με νερό, σε αυτά η μεταφορά της ισχύος στον κινητήρα γίνεται ευκολότερα καθώς 
δεν απαιτείται μεγάλος λόγος μείωσης των ταχυτήτων περιστροφής. 
 Το σημαντικότερο όμως κριτήριο είναι ο χρόνος αποπληρωμής των συστημάτων. 
Για να είναι ένα σύστημα αξιόλογο για εμπορική χρήση, θα πρέπει να έχει σχετικά μικρό 
χρόνο αποπληρωμής. Το πιο δαπανηρό σύστημα ήταν αυτό με το οργανικό μέσο RC-1 και 
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ακολουθούν στα ίδια περίπου επίπεδα κόστους το σύστημα ατμού και το σύστημα Joule – 
Brayton, ενώ αυτό με τον κύκλο Stirling είναι το οικονομικότερο με μικρή όμως διαφορά 
από τα προηγούμενα δύο. Για τον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης για 
κάθε εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη ως έξοδα, το κόστος αγοράς και το ετήσιο κόστος 
συντήρησης, ενώ ως έσοδα, η μείωση στην ειδική κατανάλωση επί την τιμή του καυσίμου. 
Συμπερασματικά, το μικρότερο χρόνο απόσβεσης παρουσιάζει το σύστημα κύκλου Rankine 
με εργαζόμενο μέσο το νερό, ακολουθώντας το σύστημα με το οργανικό μέσο    RC-1 και εν 
συνεχεία κατατάσσονται τα συστήματα Joule – Brayton και Stirling με σειρά αυξανόμενου 
χρόνου απόσβεσης. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
 Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την πλήρη 
κατανόηση του μοντέλου ανάκτησης θερμότητας. Αρχικά, στην υποενότητα 2.1 
περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού συντελεστή μετάδοσης θερμότητας 
για κάθε τύπο εναλλάκτη. Στην υποενότητα 2.2 γίνεται αναφορά στις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των εναλλακτών θερμότητας και τέλος στην 
υποενότητα 2.3 γίνεται αναφορά στον ιδανικό και πραγματικό κύκλο Rankine, 
πραγματοποιείται ενεργειακή ανάλυση του θερμοδυναμικού κύκλου και αναφέρονται 
τρόποι για την αύξηση του βαθμού απόδοσης του. 
 
 

2.1 Υπολογισμός του συνολικού συντελεστή 
μετάδοσης θερμότητας, htotal  

 Αντικείμενο ενδιαφέροντος του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, είναι ο 
υπολογισμός του συνολικού συντελεστή μετάδοσης θερμότητας του εναλλάκτη, htotal. 
Ακολουθεί ανάλυση που αφορά δύο τύπους εναλλάκτη θερμότητας: 

 Εναλλάκτης θερμότητας αυλών-κελύψους (Shell and Tube heat exchanger) 

 Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας (Plate and Fin heat exchanger) 
 Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κατασκευής των εναλλακτών και για 
λόγους ακριβέστερης ανάλυσης, γίνεται διαχωρισμός του κάθε εναλλάκτη σε τρεις 
διαφορετικές λειτουργικές περιοχές: 

 Προθερμαντήρας (Preheater) 

 Ατμοποιητής (Evaporator) 

 Υπερθερμαντήρας (Superheater) 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους επιμέρους υπολογισμούς κάθε τμήματος, 
συναθροίζονται για να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. 
 
 

Εναλλάκτης θερμότητας αυλών-κελύφους 
Η πρώτη περίπτωση που εξετάζεται είναι αυτή ενός εναλλάκτη θερμότητας αυλών-

κελύφους, ο οποίος αποτελείται από απλούς, λείους κυκλικούς σωλήνες, χωρίς πτερύγια 
και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά έχουν αντληθεί από προηγούμενη μελέτη που έγινε 
πάνω σε παρόμοια εφαρμογή [1]. Στο σχήμα 2.1 απεικονίζεται η τομή του υπό μελέτη 
εναλλάκτη θερμότητας, όπου για λόγους σαφήνειας μόνο μερικοί σωλήνες  έχουν 
σχεδιαστεί στην (30ο) τριγωνική τους διάταξη μέσα στο κέλυφος.  Οι αποστάσεις Pcol και Prow  
συμβολίζουν την απόσταση μεταξύ των στηλών και  την απόσταση μεταξύ των γραμμών 
των σωλήνων αντίστοιχα. Το εργαζόμενο μέσο που λαμβάνεται υπόψη εδώ είναι νερό ή 
ατμός που ρέει μέσα στους σωλήνες, με το καυσαέριο να ρέει γύρω από αυτούς.  
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Σχήμα 2.1: Εγκάρσια τομή του εναλλάκτη θερμότητας αυλών κελύφους 

  
 Όσον αφόρα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά  του εναλλάκτη, θεωρήθηκε μια σειρά 
από παραμέτρους όπως η διάμετρος των σωλήνων, η απόστασή τους, το μήκος τους, το 
ύψος, το βάθος και τέλος ο αριθμός των σωλήνων. Για την παρούσα εφαρμογή έχει 
επιλεγεί μια εξωτερική διάμετρος κελύφους περί τα 0.49 m.  
 Για τον υπολογισμό του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας για τα τμήματα του 
προθερμαντήρα και υπερθερμαντήρα, χρησιμοποιείται η μέθοδος Bell – Delaware [2], ενώ 
για το τμήμα του ατμοποιητή χρησιμοποιείται συνδυασμός των μεθόδων Bell-Delaware και  
Shah [3]. 
 Ο συνολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε κάθε τμήμα του εναλλάκτη 
δίνεται από την εξίσωση: 
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(2.1) 

 
Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας του κελύφους hs λαμβάνει υπόψη τις 

επιπτώσεις λόγω  διαρροών σύμφωνα με την μέθοδο Bell-Delaware. Για τις αντιστάσεις 
λόγω επικαθίσεων (Rf), που εμφανίζονται στην εξίσωση (2.1),  θεωρήθηκαν ενδεικτικές 
τιμές [12]: Rf,s=1.761 x 10-3 m2K/W για όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα 
καυσαέρια, Rf,t=1.76 x 10-4 m2K/W για τον προθερματήρα στην πλευρά των σωλήνων και 8,8 
x 10-5 m2K/W για τον ατμοποιητή και τον υπερθερμαντήρα. Oι σχετικά χαμηλές τιμές των 
παραπάνω αντιστάσεων λόγω επικαθίσεων δικαιολογούνται από το γεγονός της παρουσίας 
παγίδας αιθάλης (σχήμα 2.10) πριν τον εναλλάκτη θερμότητας. 
 Στους υπολογισμούς του εναλλάκτη περιλαμβάνεται η μετάδοση θερμότητας τόσο 
από τη θερμή όσο και την ψυχρή ροή. Για στρωτή μονοφασική ροή, ο συντελεστής 
μετάδοσης θερμότητας στην πλευρά των σωλήνων, ht, δίνεται από τη σχέση: 
 

 
1

0.143
,

,

1.86 Re Prt t t i t t

t

t i

d l
h

d

     
  

 (2.2) 



 

 

21 

 
0.14

t m    (2.3) 

  
Στο τμήμα του ατμοποιητή, αυξάνεται η πολυπλοκότητα υπολογισμού του 

συντελεστή μετάδοσης θερμότητας, λόγω της διαφασικής ροής στους σωλήνες του 
εναλλάκτη. Έτσι υιοθετείται η μέθοδος του Shah, στην οποία υπολογίζονται χωριστά οι 
εισφορές στο συντελεστή μετάδοσης από τη συναγωγή και από τον βρασμό με 
πυρονογέννεση (nucleate boiling), που στη συνέχεια συνδυάζονται σύμφωνα με την σχέση: 

 

TP cb nbh h h    (2.4) 

 
Στους υπολογισμούς του τμήματος αυτού, λαμβάνονται υπόψη 10 μίγματα, 

ποιότητας ατμών από 0 έως 1, δηλαδή από καθαρό νερό έως καθαρό ατμό, ενώ το τελικό 
hTP είναι αποτέλεσμα του μέσου όρου των συντελεστών μετάδοσης θερμότητας για κάθε 
ποιότητα μίγματος. 

Στους εναλλάκτες θερμότητας αυλών κελύφους με απλούς, λείους,  κυκλικούς 
σωλήνες, η πτώση πίεσης δίνεται από τη σχέση [3]: 
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 (2.5) 

 
όπου f είναι ο συντελεστής τριβής για το κέλυφος του εναλλάκτη θερμότητας και φ είναι ο 
συντελεστής διόρθωσης του ιξώδους και δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις: 
 

 exp 0.576 0.19 ln Resf      (2.6) 

και 

 
0.14

s m    (2.7) 

 
Ο συντελεστής τριβής f, λαμβάνει υπόψη τις απώλειες εισόδου και εξόδου, ενώ ο αριθμός 
Reynolds στην πλευρά του κελύφους δίνεται από τον τύπο: 
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(2.8) 

όπου οι θερμοφυσικές ιδιότητες υπολογίζονται στη μέση θερμοκρασία του ρευστού στο 
κέλυφος, ενώ η ισοδύναμη διάμετρος εκεί, deq εξαρτάται από τη διάταξη που έχει επιλεγεί 
για τον εναλλάκτη θερμότητας. Για μια τριγωνική διάταξη, η ισοδύναμη διάμετρος, deq 
δίνεται από: 
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(2.9) 

 

 

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας 
Η δεύτερη περίπτωση  που εξετάζεται είναι αυτή ενός πλακοειδούς εναλλάκτη με 

πτερύγια. Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζεται ένας πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας. Στα 
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πλαίσια αυτής της εργασίας επιλέχθηκε ένας εναλλάκτης σταθερής διατομής  0.63 x 0.63 
m2 για την πλευρά των καυσαερίων. Επίσης, η διάταξη διαθέτει τριγωνικά πτερύγια των 
οποίων τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα  2.1. 
 
 

 
Σχήμα 2.2: Πλακοειδής εναλλάκτης 

 
 

 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά πτερυγίων για τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας απλών 
πτερυγίων 

Απόσταση πτερυγίων (fins/m) 
Απόσταση πλακών Pp=Pp,h=Pp,c(m) 

404 
0.01382 

Μεταλλικό πάχος πτερυγίων tf=tf,h=tf,c(m) 0.000254 
Συνολική επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας/ όγκο μεταξύ πλακών 
β=βh=βc(m

2/m3) 
951.1 

Επιφάνεια πτερυγίων/ συνολική επιφάνεια, Af/Aheat= (Af/Aheat)h= (Af/Aheat)c 0.863 

 
Ο λόγος για τον οποίο έγινε υπόθεση τριγωνικής μορφής των  πτερυγίων, είναι για 

να ταιριάζουν με την γεωμετρία και την διάταξη που επιλέχθηκε παραπάνω. Ο συνολικός 
συντελεστής μετάδοσης θερμότητας, hp-f,pf για τον συγκεκριμένο τύπο εναλλάκτη 
υπολογίζεται ως εξής [3]: 
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 (2.10) 

Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε κάθε πλευρά, στην εξίσωση (2.10) δίνεται  
από τον τύπο :  
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t p

free

m
h S C

A
    

(2.11) 

όπου St , m , Afree, και Cp υπολογίζονται αναλόγως για το ζεστό και το κρύο ρευστό. Ο 
αριθμός Stanton,  St, υπολογίζεται από τα αντίστοιχα διαγράμματα  που σχετίζονται με τα 

βασικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας [3] και δίνεται στη μορφή ( 2 3PrtS  ), σαν 

συνάρτηση του αριθμού Reynolds: 

 
Re

freehyd m A
d





  

(2.12) 

   
 Για το τμήμα του ατμοποιητή, οι σχέσεις για τους συντελεστές μετάδοσης 
θερμότητας της διφασικής ροής του νερού δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Γνωρίζοντας τους 
περιορισμούς που αφορούν την πλακοειδή γεωμετρία  και για λόγους απλοποίησης, 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Shah για τον υπολογισμό του συντελεστή μετάδοσης 
θερμότητας από την πλευρά του νερού. Επίσης: 
 

free coreA A    (2.13) 
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 (2.14) 
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 (2.15) 

 
Όπου σ είναι  ο λόγος της επιφάνειας ελεύθερης ροής προς την μετωπική επιφάνεια. Η 
συνολική επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας  σε κάθε πλευρά του εναλλάκτη είναι : 
 

heat HEXA V    (2.16) 

 
όπου VHEX είναι ο συνολικός όγκος του εναλλάκτη και δίνεται από την σχέση: 
 

 HEX HEX
V W D l     (2.17) 

  
Η απόδοση της επιφάνειας (surface efficiency), n, υπολογίζεται τόσο για την ψυχρή όσο και 
για την θερμή πλευρά ως εξής: 
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f

heat tot

A
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(2.18) 

Η απόδοση των πτερυγίων, nf, τόσο για την ψυχρή όσο και για την θερμή πλευρά δίνεται 
από την σχέση: 
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(2.19) 

 , όπου το (l*) αντικαθίσταται από το 2pP  και το m δίνεται από τη σχέση: 
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2 s

f f

h
m

t





 

    (2.20) 

 
Η πτώση πίεσης  στους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας με πτερύγια δίνεται από τους 
Kays και London [12]: 
 

  ,22

, ,1

,1 , ,1
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(2.21) 

 
Στην εξίσωση (2.21), οι επιπτώσεις απωλειών εισόδου και εξόδου(entrance and exit loss 
effect) λαμβάνονται υπόψη στο συντελεστή τριβής, f, ο οποίος  δίνεται  από  [12] 
συναρτήσει του αριθμού Reynolds. Επιπρόσθετα το Um υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

 ,1 ,2 2m h hU U U    (2.22) 

 
Οι υπολογισμοί μάζας γίνονται με την παραδοχή ότι τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα 
από ατσάλι. 
 
 

2.2 Μέθοδοι ανάλυσης των εναλλακτών 
θερμότητας 

 Ολοκληρώνοντας τον υπολογισμό του συντελεστή  μετάδοσης θερμότητας, 
ακολουθεί ο υπολογισμός της θερμοκρασίας  εξόδου του ψυχρού ρεύματος από τον 
εναλλάκτη καθώς και της θερμικής ισχύος του. Όμως για την εύρεση των μεγεθών αυτών,  
θα πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός κάποιων επιπρόσθετων παραμέτρων για κάθε 
τμήμα του εναλλάκτη. Οι επιπρόσθετες αυτές παράμετροι είναι η επιφάνεια μετάδοσης 
θερμότητας, η θερμοκρασία εξόδου του θερμού ρεύματος και τέλος η θερμική ισχύς κάθε 
τμήματος του. Για τον υπολογισμό αυτών, γίνεται χρήση των μεθόδων της μέσης 
λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς και της μεθόδου της αποτελεσματικότητας. 
 

 

2.2.1 Η μέθοδος της μέσης λογαριθμικής  θερμοκρασιακής 
διαφοράς 

 Σε έναν εναλλάκτη, ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας σύμφωνα με τη μέθοδος της 
μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς [4], δίνεται ως εξής: 
 

.

lmQ U A F     
 (2.23) 

 
όπου U είναι ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, Α είναι η επιφάνεια μεταφοράς 
θερμότητας, F είναι συντελεστής διόρθωσης και ΔTlm είναι η κατάλληλη μέση λογαριθμική 
θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των δυο ρευστών. Ο τελευταίος όρος περιγράφεται από 
τον εξής τύπο: 
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 (2.24) 
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Εδώ οι όροι ΔΤ1 και ΔΤ2   παριστάνουν τη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των δυο 
ρευστών στα δύο άκρα (είσοδο και έξοδο) του εναλλάκτη θερμότητας. Δηλαδή, 

1 , ,h in c outT T    και 2 , ,h out c inT T   , όπου Th,in και Th,out είναι οι θερμοκρασίες εισόδου 

και εξόδου αντίστοιχα του θερμού ρευστού από τον εναλλάκτη και Tc,in και Tc,out είναι οι 
θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του ψυχρού ρευστού. Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζεται η 
θερμοκρασιακή διαφορά  μεταξύ των δύο ρευστών, η οποία μειώνεται από ΔΤ1 στην είσοδο 
σε ΔΤ2 στην έξοδο. 

 
Σχήμα 2.3: Θερμοκρασιακές μεταβολές των ρευστών σε εναλλάκτη αυλών κελύφους 

 
Όσον αφορά τον συντελεστή διόρθωσης F, αυτός εξαρτάται από το γεωμετρικό 

σχήμα του εναλλάκτη θερμότητας και από τις θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου των 
θερμών και ψυχρών ροών. Η τιμή του συντελεστή F για εναλλάκτες θερμότητας εγκάρσιας 
ροής είναι μικρότερη της μονάδας, ενώ ισούται με αυτή όταν πρόκειται για εναλλάκτη 
αντιρροής , δηλαδή  F ≤ 1. Ο υπολογισμός του γίνεται διαγραμματικά με τη βοήθεια των 
δύο παρακάτω μεταβλητών: 

2 1

1 1

t t
P

T t





 

 (2.25) 
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 (2.26) 

Στους παραπάνω τύπους, οι δείκτες 1 και 2 παριστάνουν την είσοδο και την έξοδο 
αντίστοιχα. Τα Τ και t παριστάνουν τις θερμοκρασίες της πλευράς του κελύφους και του 
αυλού αντίστοιχα όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.4 του συντελεστή διόρθωσης συναρτήσει 
των παραμέτρων P και R. Δεν έχει σημασία αν το θερμό ή το ψυχρό ρευστό διαρρέει το 
κέλυφος ή το σωλήνα. 

Η τιμή του P κυμαίνεται από 0 έως 1. Η τιμή του R, από την άλλη, κυμαίνεται από  0 
έως το άπειρο, με R=0 για μεταβολές φάσεως (συμπύκνωση ή βρασμός) στην πλευρά του 

κελύφους και R  για αλλαγές φάσεως στην πλευρά του σωλήνα. Για τις δύο αυτές 
οριακές καταστάσεις  ισχύει ότι F=1. 
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Σχήμα 2.4: Διάγραμμα του παράγοντα διόρθωσης F συναρτήσει των παραμέτρων P και R, 

για εναλλάκτη αυλών κελύφους (ενός κελύφους και πολλαπλών διαδρομών) 
 

2.2.2 Η μέθοδος αποτελεσματικότητας της μεταφοράς 
θερμότητας 

Η μέθοδος αυτή [4] χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι θερμοκρασίες εξόδου 
του ψυχρού και του θερμού ρευστού είναι άγνωστες. Σκοπός της μεθόδου είναι ο 
προσδιορισμός της απόδοσης μεταφοράς θερμότητας ενός εναλλάκτη θερμότητας ή η 
εξέταση της αποτελεσματικότητας αποθήκευσης θερμότητας ενός καθορισμένου 
εναλλάκτη για να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη εργασία. 
 Αυτή η νέα σχετικά μέθοδος, η οποία εφευρέθηκε το 1955 από τους Kays και 
London, βασίζεται σε μια αδιάστατη παράμετρο που ονομάζεται αποτελεσματικότητα της 
μεταφοράς θερμότητας, ε και ορίζεται ως εξής: 
 

max

_ _ _

_ _ _ _

Q ό ό ά ό

έ ό ό ά όQ

       


        


 


 

(2.27) 

 
Ο πραγματικός ρυθμός μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας 

προσδιορίζεται από ένα ισοζύγιο ενέργειας στα θερμά και ψυχρά ρευστά και εκφράζεται 
ως εξής: 

 

, , , ,( ) ( )c c out c in h h in h outQ C T T C T T       
 (2.28) 

 

όπου cc pcC m C  και hh phC m C  είναι οι ρυθμοί θερμοχωρητικότητας των ψυχρών και 

θερμών ρευστών αντίστοιχα.  
Ο προσδιορισμός του μέγιστου δυνατού ρυθμού μεταφοράς θερμότητας σε έναν 

εναλλάκτη, προϋποθέτει την παραδοχή ότι τη μέγιστη θερμοκρασιακή διαφορά σε αυτόν, 
αποτελεί η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών εισόδου των θερμών και ψυχρών ρευστών, 
δηλαδή  

 

max , ,h in c inT T T     (2.29) 
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Η  μεταφορά  θερμότητας  στον εναλλάκτη θα φθάσει τη μέγιστη τιμή της όταν : (1) 
το ψυχρό ρευστό θερμανθεί στη θερμοκρασία εισόδου του θερμού ρευστού ή (2) το θερμό 
ρευστό ψυχθεί στη θερμοκρασία εισόδου του ψυχρού ρευστού. Αυτές οι δύο οριακές 
καταστάσεις δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, εκτός και αν οι ρυθμοί 
θερμοχωρητικότητας των θερμών και ψυχρών ρευστών είναι ίδιοι (Cc = Ch). Συνήθως όμως  
Cc ≠ Ch και στην περίπτωση αυτή το ρευστό με το μικρότερο ρυθμό θερμοχωρητικότητας, θα 
υποστεί μεγαλύτερη θερμοκρασιακή μεταβολή και έτσι θα είναι το πρώτο που θα φθάσει 
στη μέγιστη θερμοκρασία, το σημείο στο οποίο τερματίζεται η μεταφορά θερμότητας. 
Επομένως ο μέγιστος δυνατός ρυθμός μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη είναι: 

min , ,max
( )h in c inQ C T T    

(2.30) 

  

όπου minC είναι η μικρότερη από τις cc pcC m C   και hh phC m C  . 

 Ο προσδιορισμός της max
Q προϋποθέτει τη γνώση της θερμοκρασίας εισόδου των 

θερμών και ψυχρών ρευστών και των παροχών μάζας τους. Στη συνέχεια, και με γνωστή την 
αποτελεσματικότητα μεταφοράς θερμότητας του εναλλάκτη, ο πραγματικός ρυθμός 

μεταφοράς θερμότητας Q  προσδιορίζεται από τη σχέση: 

min , ,max
( )h in c inQ Q C T T        

(2.31) 

 
Η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς θερμότητας του εναλλάκτη εξαρτάται από 

το γεωμετρικό του σχήμα καθώς επίσης και από τη διάταξη ροής. Οι σχέσεις που δίνουν την 
αποτελεσματικότητας της μεταφοράς θερμότητας των εναλλακτών συνήθως 
περιλαμβάνουν την αδιάστατη ομάδα UA/Cmin . Η ποσότητα αυτή, ονομάζεται αριθμός 
μονάδων μεταφοράς (NTU) και εκφράζεται ως εξής: 

 

min
min( )p

U A U A
NTU

C mC

 
   

(2.32) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο NTU είναι ανάλογος της επιφάνειας A. Έτσι, για 
συγκεκριμένες τιμές των U και Cmin, η τιμή του NTU είναι μέτρο της επιφάνειας μεταφοράς 
θερμότητας  (A). Επομένως, όσο μεγαλύτερος είναι ο NTU, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο 
εναλλάκτης θερμότητας.  
 Στην ανάλυση του εναλλάκτη θερμότητας, συνίσταται ο ορισμός ακόμα μίας 
αδιάστατης ποσότητας που ονομάζεται λόγος χωρητικότητας C ως εξής: 
 

min

max

C
C

C
  

(2.33) 

 
όπου Cmin και Cmax είναι αντίστοιχα ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος λόγος 
θερμοχωρητικότητας και δεν έχει σημασία αν η Cmax ανήκει στο θερμό ή στο ψυχρό ρευστό. 

Αποδεικνύεται πως η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς θερμότητας του 
εναλλάκτη αποτελεί συνάρτηση του αριθμού μονάδων μεταφοράς (NTU) και του λόγου 
χωρητικότητας (C). Δηλαδή: 

 

min min max( / , / ) ( , )f UA C C C f NTU C     (2.34) 
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 Για τον υπό μελέτη εναλλάκτη θερμότητας αυλών κελύφους, ο υπολογισμός της 
αποτελεσματικότητας μεταφοράς θερμότητας γίνεται από τον εξής τύπο: 
 

1
2

2

2

1 exp[ 1 ]
2 1 1

1 exp[ 1 ]

NTU C
C C

NTU C




     
      

     

 

 (2.35) 

 
Η τιμή της αποτελεσματικότητας μεταφοράς θερμότητας κυμαίνεται από  0 έως 1. 

Αυξάνεται ραγδαία με τον NTU για μικρές τιμές (μέχρι περίπου NTU = 1.5) αλλά με αρκετά 
πιο αργούς ρυθμούς για μεγαλύτερες τιμές. Έτσι, η χρήση εναλλάκτη θερμότητας με 
μεγάλο NTU (συνήθως μεγαλύτερο από 3) και επομένως μεγάλου μεγέθους, δεν συμφέρει 
από οικονομική άποψη, εφόσον μια πιθανά μεγάλη αύξηση του NTU σε αυτή την 
περίπτωση αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση της αποτελεσματικότητας μεταφοράς θερμότητας. 
Έτσι, ο εναλλάκτης θερμότητας με ιδιαίτερα μεγάλη τιμή του ε, ενδεχομένως να είναι 
κατάλληλος όσον αφορά τη μεταφορά θερμότητας αλλά αρκετά ασύμφορος από 
οικονομική άποψη.  

Από τη άλλη πλευρά, η τιμή του λόγου χωρητικότητας (C) κυμαίνεται από 0 έως 1. 
Για συγκεκριμένο NTU, η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς θερμότητας γίνεται μέγιστη 

για C=0 και ελάχιστη για C=1. Η περίπτωση που min/ 0NTU UA C   αντιστοιχεί σε 

maxC  , η οποία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της διεργασίας μεταβολής φάσεως σε 

συμπυκνωτή ή βραστήρα. Στην περίπτωση αυτή όλες οι σχέσεις αποτελεσματικότητας της 
μεταφοράς θερμότητας ανάγονται σε: 

max 1 exp( )NTU       (2.36) 

ανεξάρτητα από τον τύπο του εναλλάκτη θερμότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
θερμοκρασία του ρευστού που ψύχεται ή θερμαίνεται παραμένει σταθερή στην περίπτωση 
αυτή. 

 Από τη στιγμή που έχουν υπολογιστεί οι ποσότητες min max/C C C και 

min/NTU UA C , η αποτελεσματικότητα μεταφοράς θερμότητας ε προσδιορίζεται είτε 

από το σχήμα 2.5, είτε από τη σχέση αποτελεσματικότητας της μεταφοράς θερμότητας για 
το συγκεκριμένο τύπο εναλλάκτη θερμότητας. 
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Σχήμα 2.5: Διάγραμμα τιμών της αποτελεσματικότητας (ε), για εναλλάκστη αυλών 

κελύφους, συναρτήσει του αριθμού μονάδων μεταφοράς (NTU) για διάφορες τιμές του 
λόγου Cmin/Cmax 

 

Τότε, ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας Q  και οι θερμοκρασίες εξόδου Th,out και Tc,out 

προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες εξισώσεις: 

min , ,max
( )h in c inQ Q C T T     

 (2.31) 

και 

, , , ,( ) ( )c c out c in h h in h outQ C T T C T T     
 (2.28) 

  
 

 

2.3 Ο ιδανικός κύκλος Rankine 
 Ο δευτερεύων θερμοδυναμικός κύκλος που χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας των καυσαερίων, είναι ο κύκλος Rankine [5]. Στο σχήμα 2.6α 
παρουσιάζεται η διάταξη του κύκλου που αποτελείται από τον βραστήρα ή ατμοποιητή, τον 
συμπυκνωτή, τον στρόβιλο και την τροφοδοτική αντλία.  
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Σχήμα 2.6:(α) Διάταξη ιδανικού κύκλου Rankine (β) Διάγραμμα T-s των διεργασιών του 

κύκλου  
 
Ο ιδανικός κύκλος Rankine αποτελείται από τις ακόλουθες διεργασίες (σχήμα 2.6β)  

 1-2: Ισεντροπική συμπίεση του νερού στην αντλία 

 2-3: Ισοβαρής προσθήκη θερμότητας στο εργαζόμενο μέσο μέσω του εναλλάκτη 
(βραστήρα)  

 3-4: Ισεντροπική εκτόνωση του υπέρθερμου ατμού στο στρόβιλο 

 4-1: Ισοβαρής απόρριψη της θερμότητας του εργαζόμενου μέσου μέσω του 
συμπυκνωτή 

 Το εργαζόμενο μέσο εισέρχεται στην αντλία στην κατάσταση 1 με την μορφή 
κορεσμένου υγρού και συμπιέζεται ισεντροπικά στην πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη 
θερμότητας (βραστήρα). Η θερμοκρασία του εργαζόμενου μέσου, κατά την διάρκεια αυτής 
της ισεντροπικής συμπίεσης αυξάνεται ελαφρά, εξαιτίας της μικρής μείωσης του ειδικού 
όγκου του εργαζόμενο μέσου. 
 Στην κατάσταση 2 το εργαζόμενο μέσο εισέρχεται στον ατμοποιητή σαν 
συμπιεσμένο υγρό και εξέρχεται στην κατάσταση 3 σαν υπέρθερμος ατμός. Ο βραστήρας 
είναι ουσιαστικά ένας εναλλάκτης θερμότητας στον οποίο η θερμότητα μεταδίδεται στο 
εργαζόμενο μέσο υπό σταθερή πίεση. 
 Στην κατάσταση 3, ο υπέρθερμος ατμός εισέρχεται στο στρόβιλο μέσα στον οποίο 
εκτονώνεται ισεντροπικά και παράγει έργο περιστρέφοντας έναν άξονα. Στη διάρκεια αυτής 
της διεργασίας, η πίεση και η θερμοκρασία των ατμών μειώνονται στις τιμές της 
κατάστασης 4, όπου οι ατμοί εισέρχονται στο συμπυκνωτή. Στην κατάσταση αυτή, οι 
υδρατμοί είναι συνήθως ένα μίγμα υγρού – ατμού με υψηλή ποιότητα. Ο υδρατμός 
συμπυκνώνεται σε σταθερή πίεση στο συμπυκνωτή, ο οποίος είναι επίσης ένας  εναλλάκτης 
θερμότητας, απορρίπτοντας τη θερμότητα σε ένα ψυκτικό μέσο. Ο υδρατμός αφήνει το 
συμπυκνωτή με τη μορφή κορεσμένου υγρού και εισέρχεται στην αντλία ολοκληρώνοντας 
τον κύκλο. 
 Στο διάγραμμα θερμοκρασίας – εντροπίας (T-s) του κύκλου Rankine (σχήμα 2.6β), η 
επιφάνεια κάτω από την καμπύλη διεργασίας παριστάνει τη θερμότητα που μεταφέρεται 
για εσωτερικά αντιστρεπτές διεργασίες. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη 2-3 παριστάνει 
την θερμότητα που μεταφέρεται στο εργαζόμενο μέσο μέσα στο βραστήρα, ενώ η 
επιφάνεια κάτω από την καμπύλη 4-1 παριστάνει την θερμότητα που απορρίπτεται στο 
συμπυκνωτή. 
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2.3.1 Ενεργειακή ανάλυση του κύκλου Rankine 
  Στο κομμάτι της  ενεργειακής ανάλυσης γίνονται οι εξής παραδοχές: 

 Όλες οι συσκευές που παίρνουν μέρος στον κύκλο θεωρούνται σταθεροποιημένης 
ροής, επομένως οι διεργασίες που συνιστούν τον κύκλο μπορούν να ληφθούν σαν 
διεργασίες σταθεροποιημένης ροής. 

 Οι μεταβολές της κινητικής και δυναμικής ενέργειας του υδρατμού θεωρούνται 
αμελητέες. 
Η εξίσωση ενέργειας της σταθεροποιημένης ροής ανά μονάδα μάζας υδρατμού, 

σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές απλοποιείται στην ακόλουθη σχέση: 
 

   in out in out e iq q w w h h       (2.37) 

 
Οι συσκευές που σχετίζονται με παραγωγή ή κατανάλωση έργου είναι ο στρόβιλος 

και η αντλία αντίστοιχα, ενώ ο βραστήρας και ο συμπυκνωτής εμπλέκονται με πρόσδοση ή 
απορρόφηση θερμότητας στο ρευστό και από το ρευστό αντίστοιχα. Η διατήρηση της 
ενέργειας για κάθε συσκευή μπορεί να εκφραστεί από τις ακόλουθες σχέσεις:  

 

 Αντλία (q=0)     (2.38) 

 Βραστήρας (w=0)    3 2inq h h    (2.39) 

 Στρόβιλος (q=0)    , 3 4turb outw h h    (2.40) 

 Συμπυκνωτής (w=0)    4 1outq h h    (2.41) 

 Τέλος, ο θερμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου ορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 
 

1net out
th

in in

w q
n

q q
    

 (2.42) 

 
 

2.3.2 Αποκλίσεις από τον ιδανικό κύκλο Rankine   
 Η τριβή του ρευστού και οι θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον αποτελούν δύο 
από τις πιο συνηθισμένες αιτίες εμφάνισης αναντιστρεπτότητας. Εξαιτίας αυτών των 
αναντιστρεπτοτήτων η συμπεριφορά του πραγματικού κύκλου ισχύος με ατμό διαφέρει 
από αυτή του ιδανικού κυκλου Rankine. 
 Η τριβή του ρευστού προκαλεί πτώση πίεσης στον βραστήρα, στον συμπυκνωτή και 
στις σωληνώσεις σύνδεσης των διαφόρων συσκευών. Όπως φαίνεται από τον πραγματικό 
κύκλο Rankine του σχήματος 2.6, αυτή η πτώση πίεσης έχει σαν αποτέλεσμα ο υδρατμός να 
εξέρχεται από τον βραστήρα σε χαμηλότερη πίεση. Επίσης, η πίεση στην είσοδο του 
στροβίλου είναι λίγο πιο χαμηλή από εκείνη στην έξοδο του βραστήρα εξαιτίας της πτώσης 
πίεσης του σωλήνα σύνδεσής τους. Η πτώση πίεσης στον συμπυκνωτή είναι συνήθως πολύ 
μικρή.  
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Σχήμα 2.7: Διάγραμμα T-s πραγματικού κύκλου Rankine 

  
 Για να αντισταθμιστούν αυτές οι πτώσεις πίεσης, το νερό πρέπει να αντληθεί σε μια 
αρκετά υψηλότερη πίεση από αυτή που προβλέπεται από τον ιδανικό κύκλο. Αυτό απαιτεί 
τη χρήση μιας μεγαλύτερης αντλίας και επομένως την κατανάλωση περισσότερου έργου 
άντλησης. 
 Η δεύτερη πηγή αναντιστρεπτοτήτων είναι οι απώλειες θερμότητας από τον 
υδρατμό προς το περιβάλλον, καθώς ο υδρατμός ρέει διαμέσου των διαφόρων συσκευών. 
Για να διατηρηθεί το καθαρό έργο εξόδου στο ίδιο επίπεδο, χρειάζεται να μεταφερθεί 
περισσότερη θερμότητα στον υδρατμό μέσα στον βραστήρα, ώστε να αντισταθμιστούν 
αυτές οι ανεπιθύμητες απώλειες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του 
κύκλου. 
 Σημαντικές είναι και οι αναντιστρεπτόητες που εμφανίζονται στην αντλία και το 
στρόβιλο. Εξαιτίας των αναντιστρεπτοτήτων, μια αντλία απαιτεί περισσότερο έργο εισόδου, 
ενώ ο στρόβιλος παράγει λιγότερο έργο εξόδου. Σε ιδανικές συνθήκες, η ροή διαμέσου 
αυτών των συσκευών είναι ισεντροπική. Οι αποκλίσεις των πραγματικών αντλιών και 
στροβίλων από τις αντίστοιχες ισεντροπικές είναι δυνατό να υπολογιστούν με ακρίβεια 
χρησιμοποιώντας τις αδιαβατικές αποδόσεις που ορίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις:  
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 (2.43) 
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 (2.44) 

  
 Για την ανάλυση των πραγματικών κύκλων παραγωγής ισχύος με ατμό χρειάζεται 
να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, στους πραγματικούς 
συμπυκνωτές το νερό είναι υπόψυκτο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σπηλαιώσεων, 
δηλαδή ραγδαίων εξατμίσεων και συμπυκνώσεων του ρευστού στην πλευρά χαμηλής 
πίεσης του πτερυγίου της αντλίας που μπορούν τελικά να το καταστρέψουν. Επιπρόσθετες 
απώλειες προκύπτουν εξαιτίας των τριβών των κινούμενων εξαρτημάτων, όπως λόγου χάρη 
των εδράνων κυλίσεως. Τέλος, ο υδρατμός που πιθανόν να διαρρέει κατά τη διάρκεια του 
κύκλου και ο αέρας που πιθανόν να εισρέει στον συμπυκνωτή αποτελούν δύο επιπλέον 
πηγές απωλειών. 
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2.3.3 Δυνατότητες αύξησης του βαθμού απόδοσης 
του κύκλου Rankine 

 Η βασική ιδέα που επικρατεί πίσω από όλες τις τροποποιήσεις για αύξηση του 
θερμικού βαθμού απόδοσης του κύκλου Rankine είναι: 

1. Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην οποία η θερμότητα μεταφέρεται από τον 
ατμοποιητή στο εργαζόμενο μέσο. 

2. Μείωση της μέσης θερμοκρασίας στην οποία η θερμότητα απορρίπτεται από το 
ρευστό λειτουργίας μέσα στο συμπυκνωτή. 

 Αυτό σημαίνει ότι η μέση θερμοκρασία του ρευστού θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν υψηλότερη κατά τη διάρκεια προσθήκης θερμότητας και κατά το δυνατό 
χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της απόρριψης θερμότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται τρείς 
τρόποι σύμφωνα με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν τα παραπάνω για τον απλό 
ιδανικό κύκλο Rankine: 
 

1. Μείωση της πίεσης του συμπυκνωτή: 
 Στη θερμοκρασία κορεσμού, η οποία αντιστοιχεί στην πίεση που επικρατεί στο 
εσωτερικό του συμπυκνωτή, ο ατμός βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμένου μίγματος. 
Επομένως, μειώνοντας την πίεση λειτουργίας του συμπυκνωτή, αυτόματα μειώνεται η 
θερμοκρασία του ατμού και επομένως μειώνεται η θερμοκρασία στην οποία απορρίπτεται 
η θερμότητα. 

 
Σχήμα 2.8: Η επίδραση της μείωσης της πίεσης του συμπυκνωτή σε έναν ιδανικό κύκλο 

Rankine 
  
 Η επίδραση της μείωσης της πίεσης του συμπυκνωτή στο βαθμό απόδοσης του 
κύκλου Rankine, παρουσιάζεται στο διάγραμμα T-s του σχήματος 2.8. Για λόγους 
σύγκρισης, η κατάσταση εισόδου στο στρόβιλο έχει διατηρηθεί η ίδια. Η σκιαγραφημένη 
περιοχή του διαγράμματος αυτού παριστά την αύξηση του καθαρού έργου εξόδου εξαιτίας 
της μείωσης της πίεσης του συμπυκνωτή από P4 σε P4’ . Επίσης, αυξάνουν οι ανάγκες για 
προσθήκη θερμότητας (παριστάνονται από την περιοχή κάτω από την καμπύλη 2΄-2), αλλά 
αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρή. Έτσι, το συνολικό αποτέλεσμα της μείωσης της πίεσης του 
συμπυκνωτή είναι αύξηση της θερμικής απόδοσης του κύκλου. 
 Στην παρούσα μελέτη, η πίεση του συμπυκνωτή έχει κρατηθεί σταθερή στην τιμή 
του 1 bar που είναι και η πίεση περιβάλλοντος. Για περαιτέρω μείωση της κάτω από το 1 
bar πρέπει να γίνει χρήση μηχανικών μέσων, πράγμα που εισάγει επιπλέον πολυπλοκότητα 
στο σύστημα. 
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2. Υπερθέρμανση του ατμού σε υψηλές θερμοκρασίες: 
 Είναι δυνατόν να αυξηθεί η μέση θερμοκρασία στην οποία η θερμότητα 
προστίθεται στον ατμό. Αυτό πετυχαίνεται, υπερθερμαίνοντας τον ατμό σε υψηλές 
θερμοκρασίες χωρίς να αυξηθεί η πίεση του ατμοποιητή. Η επίδραση της υπερθέρμανσης 
στην εκτέλεση των κύκλων ισχύος με ατμό παρουσιάζεται στο διάγραμμα T-s του σχήματος 
2.9. Η χρωματισμένη περιοχή παριστάνει την αύξηση του καθαρού έργου. Η συνολική 
περιοχή κάτω από την καμπύλη διεργασίας 3-3΄ παριστάνει την αύξηση της θερμότητας 
εισόδου. Έτσι, τόσο το καθαρό έργο όσο και η θερμότητα εισόδου αυξάνονται λόγω της 
υπερθέρμανσης του ατμού σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η τελική επίδραση είναι η αύξηση 
του βαθμού απόδοσης, αφού αυξάνεται η μέση θερμοκρασία στην οποία προστίθεται 
θερμότητα. 
 

 
Σχήμα 2.9: Η επίδραση της υπερθέρμανσης του ατμού σε υψηλότερες θερμοκρασίες στον 

ιδανικό κύκλο Rankine 
 
 
 Η υπερθέρμανση του ατμού σε υψηλότερες θερμοκρασίες έχει ένα άλλο επιθυμητό 
αποτέλεσμα: μειώνει το υγρασιακό περιεχόμενο του ατμού στην έξοδο του στροβίλου, 
όπως μπορεί κανείς να δεί από το διάγραμμα T-s (η ποιότητα στην κατάσταση 4΄ είναι 
υψηλότερη από εκείνη της κατάστασης 4). Βέβαια, η θερμοκρασία στην οποία ο ατμός 
μπορεί να υπερθερμανθεί περιορίζεται από κατασκευαστικούς παράγοντες. 
 

3. Αύξηση της πίεσης του ατμοποιητή: 
 Ένας άλλος τρόπος για να αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της 
διεργασίας προσθήκης θερμότητας είναι να αυξηθεί η πίεση λειτουργίας του ατμοποιητή, η 
οποία αυτόματα αυξάνει τη θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται ο βρασμός. Κατά 
συνέπεια, αυξάνεται η μέση θερμοκρασία στην οποία η θερμότητα προστίθεται στον ατμό 
και έτσι αυξάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου. 
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Σχήμα 2.10: Η επίδραση της αύξησης της πίεσης του ατμοποιητή στον ιδανικό κύκλο 

Rankine 
  
 Στο σχήμα 2.10 απεικονίζεται σε διάγραμμα T-s η επίδραση της αύξησης της πίεσης 
του ατμοποιητή στην πραγματοποίηση του κύκλου παραγωγής ισχύος με ατμό. 
Παρατηρείται ότι για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία εισόδου στο στρόβιλο ο κύκλος 
μετατοπίζεται προς τα αριστερά και η ποιότητα ατμών στην έξοδο του στροβίλου 
μειώνεται. Αυτή όμως η ανεπιθύμητη παρενέργεια μπορεί να διορθωθεί αναθερμαίνοντας 
τον ατμό σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 Για το υπο μελέτη σύστημα δευτερεύοντος κύκλου Rankine, η πίεση του 
ατμοποιητή κυμαίνεται από 10 – 45 bar, που είναι τιμές αντιπροσωπευτικές για τέτοιου 
είδους εφαρμογές. 



 

 

36 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί στο πρώτο της μέρος, με την περιγραφή της διάταξης 
του κινητήρα Diesel και του συστήματος ανάκτησης θερμότητας που χρησιμοποιείται, ενώ 
στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσομοίωση 
του συστήματος ανάκτησης θερμότητας. 
 
 

3.1 Περιγραφή της διάταξης κινητήρας Diesel – 
σύστημα ανάκτησης θερμότητας 

 Στην παρούσα εργασία αναλύεται ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας 
καυσαερίων από κινητήρα Diesel με δευτερεύοντα κύκλο Rankine για παραγωγή ωφέλιμης 
ισχύος. Η ανάλυση αποσκοπεί στην μελέτη των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας του 
δευτερεύοντος κύκλου, όπως η πίεση στον εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και το 
συμπυκνωτή, η παροχή του εργαζόμενου μέσου  και η επίπτωση αυτών των παραμέτρων 
στην ανάκτηση μηχανικής ισχύος ως προς την ισχύ που παράγει ο κινητήρας σε 
διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του, δηλαδή αριθμού στροφών και του φορτίου του 
κινητήρα. Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχικά περιγράφεται μια τυπική διάταξη ενός κινητήρα 
Diesel με δευτερεύοντα κύκλο ανάκτησης θερμότητας. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η 
μεθοδολογία ανάλυσης του συστήματος κινητήρα-δευτερεύοντος κύκλου βάσει των 
υπολογιστικών σχέσεων που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συνδετικός 
κρίκος σε αυτό σύστημα είναι ο εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας η λειτουργία του 
οποίου επηρεάζεται τόσο από τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα όσο και από τις 
λειτουργικές παραμέτρους του δευτερεύοντος κύκλου, και συνεπώς η ανάλυση του 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητα . 
 Όπως παρατηρείται από το σχήμα 3.1 , η διάταξη του κινητήρα αποτελείται από 
δύο κυκλώματα. Το πρώτο είναι το κύκλωμα των θερμών καυσαερίων. Τα θερμά καυσαέρια 
εξερχόμενα από το σώμα της μηχανής, αρχικά οδηγούνται στο σύστημα στροβιλο-
υπερπλήρωσης του κινητήρα. Ακολούθως, για τη μείωση των βλαβερών σωματιδίων, τα 
καυσαέρια διέρχονται μέσα από δύο καταλύτες πριν απορριφθούν στο περιβάλλον. Το 
δεύτερο κύκλωμα είναι το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα και περιλαμβάνει έναν αερόψυκτο 
συμπυκνωτή (ψυγείο κινητήρα), μια αντλία και έναν εναλλάκτη θερμότητας (intercooler) 
που ψύχει τον συμπιεσμένο αέρα του συστήματος στροβιλο-υπερπλήρωσης, πριν αυτός 
εισέλθει στο θάλαμο καύσης.  
 Από την άλλη πλευρά, η διάταξη του κύκλου Rankine αποτελείται από τον 
στρόβιλο, τον συμπυκνωτή, την τροφοδοτική αντλία και τον βραστήρα συνδεδεμένα σε 
σειρά. Μετά τον βραστήρα, όπου εκεί γίνεται η ανάκτηση της θερμότητας, υπάρχει ένα 
σύστημα ανακυκλοφορούντων καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation system (EGR)), με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών ΝΟx. Μέρος των καυσαερίων, πριν εισέλθει στη διεργασία 
στροβιλο-υπερπλήρωσης, περνάει από το σύστημα αυτό και υπερθερμαίνει τον ατμό που 
εξέρχεται από τον βραστήρα του κύκλου Rankine. Στη συνέχεια, το ρεύμα αυτό των 
καυσαερίων αναμειγνύεται με τον συμπιεσμένο από την στροβιλο-υπερπλήρωση αέρα και 
το μίγμα εισέρχεται στο θάλαμο καύσης. Στην ανάλυση όμως που ακολουθεί, το EGR δεν θα 
μελετηθεί.  
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Σχήμα 3.1: Γενικευμένη διάταξη του υπο μελέτη συστήματος 

 
 Όσον αφορά τον κινητήρα, για την παρούσα μελέτη λαμβάνει χώρα ένας 
εξακύλινδρος, υπερ-πληρούμενος Diesel που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές βαρέως τύπου 
οχημάτων. Διαθέτει μια διάμετρο εμβόλου περί τα 125 mm και μια διαδρομή εμβόλου περί 
τα 140 mm,  ενώ ο λόγος συμπίεσης του είναι  16,5:1 . Ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με 
σύστημα ψεκασμού common-rail, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη μεταβολή της πίεσης 
έγχυσης του καυσίμου καθώς και  τη μεταβολή του προψεκασμού. Στην παρούσα 
εφαρμογή η πίεση έγχυσης διατηρήθηκε σε κανονικά επίπεδα και η μέγιστη ισχύς του 
κινητήρα παρουσιάζεται στις 1700 rpm για 100% φορτίο με τιμή 366,6 kW.  
 Ως εργαζόμενο μέσο του δευτερεύοντος κύκλου επιλέχθηκε το νερό λόγω των 
καλών θερμοδυναμικών του χαρακτηριστικών (υψηλή τιμή ειδικής θερμοχωρητικότητας και 
υψηλή μετάδοση θερμότητας) και του χαμηλού του κόστους. Βασικό του πλεονέκτημα είναι 
ότι δεν παρουσιάζει προβλήματα τοξικότητας ή διάβρωσης. Στα μειονεκτήματά του 
συγκαταλέγονται, ο μικρός βαθμός απορρόφησης θερμότητας  σε  σχέση με τα οργανικά 
μέσα στις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και το γεγονός ότι παρουσιάζονται προβλήματα  
όσον αφορά το σχεδιασμό του στροβίλου λόγω της μικρής παροχής του νερού. Η πήξη του 
εργαζόμενου μέσου σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία πάγου) είναι δυνατόν να 
προκαλέσει καταστροφή του συστήματος, αποτελώντας σημαντικό πρόβλημα, ενώ η 
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εισαγωγή αντιπηκτικού υγρού δεν είναι δυνατή λόγω της διάσπασής του στις υψηλές 
θερμοκρασίες του κύκλου. 
 Για τον υπολογισμό του ενδεχόμενου κέρδους από την εκμετάλλευση της 
θερμότητας των καυσαερίων, θεωρήθηκε μια σειρά παραμέτρων (πίνακας 3.1) [1], 
προσδιορίζοντας έτσι τις διάφορες λειτουργικές συνθήκες του κινητήρα. 
 

Πίνακας 3.1: Συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα 
        

Ταχύτητα 
περιστροφής 

κινητήρα [rpm] 
Φορτίο 

κινητήρα[%] 

Θερμοκρασία 
εξόδου των 
καυσαερίων 

[oC] 
Παροχή 

καυσαερίων[kg/sec] 
Ισχύς 
[kW] 

1300 100 503,5 0,49 361,8 

1300 75 459,3 0,3947 277,8 

1300 50 394,2 0,3058 190,8 

1300 25 363,1 0,2054 93 

1700 100 483,7 0,5117 366,6 

1700 75 423,3 0,4408 277,8 

1700 50 353,6 0,3682 183,6 

1700 25 334,5 0,2457 90 

2100 100 435,2 0,4386 251,4 

2100 75 382,4 0,4095 193,8 

2100 50 317,6 0,3521 126,6 

2100 25 291 0,269 61,2 

 
 
 

3.2 Ανάλυση του συστήματος ανάκτησης 
θερμότητας 

 Το κύριο κομμάτι της ανάλυσης αφορά τον εναλλάκτη ανάκτησης, που θεωρείται το 
βασικότερο συστατικό του κύκλου Rankine, εφόσον μέσω αυτού γίνεται η μετάδοση 
θερμότητας από τα θερμά καυσαέρια στο εργαζόμενο μέσο του δευτερεύοντος κύκλου. 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκαν δύο εναλλάκκτες 
θερμότητες διαφορετικού τύπου. 
  Η διαδικασία της ανάλυσης πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Αρχικά, όπως 
φαίνεται και στο σχήμα 3.2, υπολογίζεται ο συνολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας 
του εναλλάκτη, htotal. Εν συνεχεία, υπολογίζονται βασικά μεγέθη που σχετίζονται με αυτόν, 
όπως η συνολική αποδιδόμενη θερμική ισχύς και οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου τόσο 
του θερμού όσο και του ψυχρού ρεύματος. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πραγματοποιείται με τον προσδιορισμό των θερμοδυναμικών μεγεθών σε κάθε σημείο του 
κύκλου Rankine. 
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Σχήμα 3.2: Λογικό διάγραμμμα ροής της ανάλυσης του συστήματος ανάκτησης θερμότητας 
 
Στην παρούσα διπλωματική αναπτύχθηκε υπολογιστικός κώδικας στο περιβάλλον του 
Matlab, για την προσομοίωση της διεργασίας ανάκτησης θερμότητας των καυσαερίων 
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κινητήρα Diesel με δευτερεύοντα κύκλο Rankine. Για λόγους καλύτερης κατανόησης, στο 
σχήμα 3.3 παρουσιάζεται μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του συστήματος που θα αναλυθεί. 

 
Σχήμα 3.3: Διάταξη συστήματος κινητήρα Diesel – δευτερεύοντος κύκλου Rankine 
  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το βασικότερο κομμάτι του κύκλου Rankine που επιδέχθηκε 
λεπτομερέστατη ανάλυση, είναι ο βραστήρας. Όντας ένας εναλλάκτης θερμότητας, ο 
βραστήρας είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της θερμότητας από τα θερμά καυσαέρια 
που εγκαταλείπουν τον κινητήρα και την πρόσδοση της στο εισερχόμενο στον εναλλάκτη, 
ψυχρό ρεύμα του νερού. Δηλαδή επιτελεί βασική λειτουργία του κύκλου. Η ανάλυσή του σε 
τρία τμήματα (προθερμαντήρας, ατμοποιητής, υπερθερμαντήρας) (σχήμα 3.4), έγινε για 
λόγους μεγαλύτερης ακρίβειας στους υπολογισμούς. Το ζητούμενο της ανάλυσης αυτής 
ήταν ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας εξόδου του νερού από τον εναλλάκτη θερμότητας 
καθώς και η θερμική ισχύς που αποδίδεται στο νερό. 
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Σχήμα 3.4: Θερμοκρασίες του θερμού και ψυχρού ρευστού σε κάθε τμήμα του εναλλάκτη 

 
 Η ανάλυση του εναλλάκτη συμπεριλαμβάνει την κατάστρωση των απαραίτητων εξισώσεων 
που είναι ικανές να περιγράψουν τη λειτουργία του. Στις εξισώσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται τα ισοζύγια ενέργειας καθώς και εξισώσεις που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης των εναλλακτών θερμότητας (μέθοδος μέσης 
λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς, μέθοδος αποτελεσματικότητας της μεταφοράς 
θερμότητας), για κάθε ένα από τα τμήματα του βραστήρα. Συγκεντρώνοντας τις εξισώσεις 
από τα επιμέρους τμήματα, προκύπτει ένα σύστημα 12 μη γραμμικών εξισώσεων με 12 
αγνώστους, για τη λύση του οποίου χρησιμοποιείται η συνάρτηση fsolve του Matlab, που 
έχει αναπτυχθεί για επίλυση μη γραμμικών συστημάτων. 
Αναλυτικότερα, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab, το οποίο 
δομείται από τέσσερα αρχεία συναρτήσεων. Η επικοινωνία μεταξύ των αρχείων αυτών 
γίνεται καλώντας η μια συνάρτηση την άλλη με τη σειρά που αναγράφονται. 
Η πρώτη συνάρτηση ονομάζεται Rankine και περιλαμβάνει τον υπολογισμό των 
απαραίτητων παραμέτρων για τον πλήρη προσδιορισμό του θερμοδυναμικού κύκλου. 
Δηλαδή, κύρια λειτουργία της είναι να καθορίσει σε κάθε σημείο του κύκλου Rankine τις 
τιμές της ενθαλπίας (h) και της εντροπίας (s). Σαν είσοδο λαμβάνει τα δεδομένα των 
καυσαερίων (mh, Th_in_sup, Q) (σχήμα 3.2), που εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες 
λειτουργίας του κινητήρα (ταχύτητα περιστροφής, φορτίο κινητήρα) καθώς επίσης τις 
πιέσεις στις οποίες λειτουργεί ο κύκλος (Pmin, Pmax) και τέλος τα δεδομένα για το εργαζόμενο 
μέσο (Tc_in_pre, mc). 
Η δεύτερη συνάρτηση, η οποία και καλείται από την Rankine ονομάζεται f_solve.  
Αντικείμενο της συνάρτησης αυτής είναι η κλήση της βοηθητικής συνάρτησης fsolve του 
Matlab για την επίλυση του συστήματος των μη γραμμικών εξισώσεων, αλλά και η 
πρόσδοση αρχικών τιμών στους αγνώστους του συστήματος, τις οποίες χρησιμοποιεί η 
βοηθητική συνάρτηση για να ξεκινήσει την προσεγγιστική διαδικασία. 

Αμέσως επόμενη είναι η συνάρτηση Analisi_enallakti. Στη συνάρτηση αυτή, 
αναγράφονται οι εξισώσεις που διέπουν κάθε τμήμα του βραστήρα και που είναι ικανές, αν 
συνδυαστούν, να περιγράψουν τη συνολική λειτουργία όλου του εναλλάκτη θερμότητας. Οι 
εξισώσεις που εξάγονται για κάθε τμήμα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να προκύψει το 
άνω περιγραφόμενο προς επίλυση σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων. 
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Τέλος, στη συνάρτηση Ypologismos_htotal γίνεται ο υπολογισμός του συνολικού 
συντελεστή μετάδοσης θερμότητας του εναλλάκτη, που προκύπτει από το άθροισμα των 
συντελεστών μετάδοσης θερμότητας των επιμέρους τμημάτων του (προθερμαντήρας, 
ατμοποιητής, υπερθερμαντήρας).   

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθούν κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το 
υπολογιστικό κομμάτι: 

 Ο υπολογισμός των διαφόρων θερμοδυναμικών μεγεθών των δύο ρευστών που 
χρησιμοποιούνται, δηλαδή του νερού και των καυσαερίων που θεωρούνται ιδανικός αέρας, 
έγινε στο περιβάλλον του MATLAB με τη βοήθεια ήδη αναπτυγμένων αλγορίθμων. Για τις 
ιδιότητες του νερού χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση  XSteam [6], ενώ για την εύρεση των 
ιδιοτήτων των καυσαερίων, δηλαδή του αέρα έγινε χρήση των συναρτήσεων airprop [7] και 
airprop2 [7]. 

 Η συνάρτηση  που αναλαμβάνει τον υπολογισμό της θερμοκρασίας εξόδου του 
νερού από τον εναλλάκτη θερμότητας, δηλαδή η συνάρτηση Analisi_enallakti, καλείται δύο 
φορές. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό, είναι για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια 
στις τιμές των θερμοχωρητικοτήτων. Στην πρώτη εκτέλεση της συνάρτησης, 
χρησιμοποιούνται οι θερμοκρασίες εισόδου για τον υπολογισμό των ειδικών 
θερμοχωρητικοτήτων (Cp) σε κάθε τμήμα του εναλλάκτη εφόσον οι θερμοκρασίες εξόδου 
είναι άγνωστες. Στην δεύτερη όμως εκτέλεση, έχοντας μια πρώτη προσέγγιση των 
θερμοκρασιών εξόδου από κάθε τμήμα, η εύρεση των ειδικών θερμοχωρητικοτήτων γίνεται 
με βάση τη μέση θερμοκρασία σε κάθε ένα από αυτά.  

 Για τα τμήματα του προθερμαντήρα και υπερθερμαντήρα χρησιμοποιείται η 
μέθοδος της αποτελεσματικότητας έναντι της μεθόδου της μέσης λογαριθμικής διαφοράς. 
Αυτό γίνεται  διότι για την τελευταία, απαιτείται η εύρεση του συντελεστή διόρθωσης F, ο 
οποίος υπολογίζεται από κατάλληλο διάγραμμα που δεν ήταν δυνατό να βρεθεί με τη 
μορφή πινάκων. Αντίθετα, στο τμήμα του ατμοποιητή είναι δυνατή η χρήση και των δύο 
μεθόδων, όμως επιλέγεται αυτή της μέσης λογαριθμικής διαφοράς επειδή εδώ δεν 
απαιτείται ο υπολογισμός του συντελεστή διόρθωσης F, εφόσον αυτός ισούται με τη 
μονάδα σε περιπτώσεις αλλαγής φάσης όπως συμβαίνει στον ατμοποιητή. 

 Λόγω της θεώρησης πραγματικού κύκλου Rankine έναντι ιδανικού, 
χρησιμοποιήθηκαν τυπικές τιμές για τέτοιου είδους εφαρμογές, ισεντροπικών βαθμών 
απόδοσης αντλίας και στροβίλου, np=0.9 και nt=0.9 αντίστοιχα. 

 Στην συνάρτηση υπολογισμού του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας 
παρουσιάστηκε πρόβλημα υπολογισμού του ιξώδους σε κατάσταση κορεσμένου νερού και 
κορεσμένου ατμού. Η βοηθητική συνάρτηση XSteam για την εύρεση των ιδιοτήτων του 
νερού, δεν περιελάμβανε τον υπολογισμό του ιξώδους σε κορεσμένες καταστάσεις. Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε υπολογίζοντας αρχικά τις τιμές της ενθαλπίας στις 
κορεσμένες καταστάσεις και στη συνέχεια με βάση αυτές καθώς και την δεδομένη πίεση, 
γινόταν η εύρεση του ιξώδους μέσω της συνάρτησης XSteam(Παράρτημα Α). 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε το σύστημα ανάκτησης θερμότητας με 
χρήση δευτερεύοντος κύκλου Rankine καθώς και επίσης αναλύθηκε και  η μεθοδολογία για 
την μελέτη του συστήματος αυτού. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία μέσω της 
οποίας έγινε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα για τον εναλλάκτη αυλών κελύφους ενώ το 
δεύτερο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα για τον πλακοειδή εναλλάκτη. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται μία σύγκριση ανάμεσα στους δύο εναλλάκτες  και παραθέτονται τα 
ανάλογα διαγράμματα. Τέλος διεξάγεται μια παραμετρική ανάλυση του εναλλάκτη αυλών 
κελύφους ως προς την πίεση συμπύκνωσης, την παροχή του νερού και την πίεσης 
κατάθλιψης.  
 Όπως έγινε γνωστό παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη 
ενός υπολογιστικού μοντέλου για την προσομοίωση της διαδικασίας ανάκτησης 
θερμότητας από τα καυσαέρια ενός κινητήρα Diesel.  Ως δεδομένα θεωρούνται τα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα όπως η ταχύτητα περιστροφής του, το φορτίο, η 
ισχύς του και κατά συνέπεια η παροχή και η θερμοκρασία των καυσαερίων. Τα δύο 
τελευταία είναι και τα σημαντικότερα καθώς μας δίνουν το μέγεθος της διαθέσιμης προς 
αξιοποίηση θερμότητας. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται αναλυτικά αυτά τα δεδομένα. 
 Όσον αφορά το κύκλο Rankine για να μπορεί να αποδίδει τα βέλτιστα για 
διαφορετικά φορτία και ταχύτητες περιστροφής  θα πρέπει να μεταβάλλονται οι 
παράμετροι λειτουργίας του. Έτσι για κάθε σενάριο από τα συνολικά δώδεκα θα 
μεταβάλλεται η πίεση κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας καθώς και η παροχή του 
νερού. Μεταβολή αυτών των δύο μεγεθών έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή της πίεσης 
και θερμοκρασίας υπέρθερμου ατμού στην είσοδο του στροβίλου.  Το ζητούμενο είναι ο 
υπολογισμός του ζεύγους παροχής και πίεσης κατάθλιψης αντλίας που θα αποδώσει την 
μέγιστη ισχύ εξόδου  στο κύκλο Rankine χωρίς να παραβιάζεται ο περιορισμός  που αφορά 
την ποιότητα του ατμού. Πιο συγκεκριμένα η ξηρότητα του ατμού στην έξοδο του 
στροβίλου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του 
στροβίλου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 
επιλέχθηκε μια ποιότητα ατμών της τάξης 0,9. 
 
 

4.1 Αποτελέσματα εναλλάκτη αυλών κελύφους 
 Σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης που αναλύθηκε παραπάνω και λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμό για την ποιότητα ατμού στην έξοδο του στροβίλου προκύπτει ο 
πίνακας 4.1 που παρουσιάζει τα βέλτιστα σημεία λειτουργίας του κύκλου για κάθε σενάριο 
στροφών-ταχύτητας περιστροφής, δηλαδή τα σημεία στα οποία μεγιστοποιείται το 
ποσοστό αύξησης ισχύος. Στα διαγράμματα 4.1 ως 4.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
του πίνακα 3.1 για την καλύτερη κατανόησή τους. 
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Πίνακας 4.1: Βέλτιστα σημεία λειτουργίας συστήματος ανάκτησης θερμότητας για 

εναλλάκτη αυλών κελύφους 

ΦΟΡΤΙΟ(%) ΣΤΡΟΦΕΣ(RPM) 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΝΕΡΟΥ(kg/sec) 

Πίεση 
κατάθλιψης(bar) Wnet(kW) 

αύξηση 
ισχύος(%) nth 

100 1300  0,045 38 29,88 8,26 21,95 

75 1300 0,035 28 20,67 7,44 20,04 

50 1300 0,02 26 11,57 6,06 19,65 

25 1300 0,015 12 6,26 6,73 14,95 

100 1700 0,045 34 28,50 7,77 21,20 

75 1700 0,035 22 18,78 6,76 18,55 

50 1700 0,02 20 10,34 5,63 17,99 

25 1700 0,015 12 6,22 6,91 14,90 

100 2100 0,035 26 20,01 7,96 19,55 

75 2100 0,03 16 13,84 7,14 16,48 

50 2100 0,02 10 7,49 5,91 13,72 

25 2100 0,01 14 4,46 7,30 15,86 

 
 
 Στο  διάγραμμα 4.1  παρουσιάζονται οι τιμές της παροχής του νερού για τις οποίες 
έχουμε τη βέλτιστη αύξηση ισχύος του κινητήρα  στα διαφορετικά φορτία και ταχύτητες 
περιστροφής του. Σημείο παρατήρησης  αποτελεί το γεγονός  ότι για όλα τα σενάρια  
ταχυτήτων περιστροφής, καθώς μειώνεται το φορτίο του κινητήρα σημειώνεται μείωση 
στις τιμές της παροχής του νερού όπου εμφανίζεται η μέγιστη αύξηση ισχύος. Ειδικότερα 
για τα σενάρια με τις 1300 rpm και 1700 rpm παρατηρείται ταύτιση των τιμών της παροχής 
του νερού, ενώ για ταχύτητα περιστροφής 2100 rpm υπάρχει μια μικρή μείωση στις τιμές 
που εμφανίζεται το μέγιστο κέρδος. 
 

 
Διάγραμμα 4.1: Διάγραμμα παροχής νερού συναρτήσει του φορτίου και της ταχύτητας 
περιστροφής του κινητήρα 
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Σε κάθε ένα από τα  διαγράμματα 4.2 ως 4.4  παρουσιάζεται αντίστοιχα  η μεταβολή του 
καθαρού έργου, της αύξησης ισχύος και του θερμικού βαθμού απόδοσης του κύκλου 
Rankine  συναρτήσει των διαφορετικών φορτίων και ταχυτήτων περιστροφής του κινητήρα 
  Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα 4.2 της μεταβολής του καθαρού παραγόμενου 
έργου του κύκλου, παρατηρείται μια αύξηση σε αυτό καθώς αυξάνεται το φορτίο του 
κινητήρα Ο ρυθμός αύξησης του καθαρού έργου στα χαμηλά φορτία (μέχρι περίπου 50%) 
είναι σχετικά χαμηλός, ενώ αυξάνεται απότομα για υψηλότερα φορτία κινητήρα. Επίσης 
παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα  σημειώνονται 
όλο και μικρότερες τιμές του καθαρού έργου και αυτό γίνεται αντιληπτό πιο συγκεκριμένα 
για ταχύτητα περιστροφής 2100 rpm.  
 Το ποσοστό αύξησης ισχύος του κινητήρα (διάγραμμα 4.3) για φορτίο κινητήρα 
μέχρι περίπου 50% παρουσιάζει πτωτική πορεία ενώ καθώς αυτό αυξάνεται, το ποσοστό 
αύξησης ισχύος σημειώνει ανοδική τάση. Συγκριτικά για διάφορες ταχύτητες περιστροφής 
του κινητήρα παρατηρείται μικρή απόκλιση των καμπύλων μεταξύ τους.  Η μέση βελτίωση 
ισχύος αναμένεται να είναι κοντά στο 7,5%.   
 Αναφορικά με τον θερμικό βαθμό απόδοσης του κύκλου Rankine (διάγραμμα 4.4) 
παρατηρείται μία αύξηση του θερμικού βαθμού απόδοσης με την αύξηση του φορτίου του 
κινητήρα για 1300 και 1700 στροφές. Ενώ για 2100 στροφές υπάρχει μία μείωση για φορτία 
ως 50% και στην συνέχεια μια αύξηση για φορτία ως 100%. 
 

 
Διάγραμμα 4.2: Διάγραμμα Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει του φορτίου και ταχύτητας 
περιστροφής 
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Διάγραμμα 4.3: Διάγραμμα αύξησης ισχύος του κινητήρα συναρτήσει του φορτίου και της 
ταχύτητας περιστροφής του  
 

 
Διάγραμμα 4.4:  Διάγραμμα  θερμικού βαθμού απόδοσης κύκλου συναρτήσει του φορτίου 
και της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 
  
 
 
 

4.2 Αποτελέσματα πλακοειδούς εναλλάκτη 
Στον πίνακα 4.2 παρατίθενται τα αποτελέσματα με τα βέλτιστα σημεία λειτουργίας  που 
προέκυψαν από τους υπολογισμούς για τον πλακοειδή εναλλάκτη για κάθε ένα από τα 
συνολικά δώδεκα σενάρια λειτουργίας.. Με τον όρο βέλτιστα σημεία εννοείται, για κάθε 
σενάριο, εκείνο το ζεύγος τιμών παροχής νερού και πίεσης κατάθλιψης, για το οποίο 
μεγιστοποιείται η αύξηση ισχύος του κινητήρα.  Στα διαγράμματα 4.5 ως 4.8 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πίνακα 4.2 για την καλύτερη κατανόηση τους. 
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Πίνακας 4.2: Βέλτιστα σημεία λειτουργίας συστήματος για πλακοειδή εναλλάκτη 

ΦΟΡΤΙΟ(%) ΣΤΡΟΦΕΣ(RPM) 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΝΕΡΟΥ(kg/sec) 

Πίεση 
κατάθλιψης(bar) Wnet(kW) 

αύξηση 
ισχύος(%) nth(%) 

100 1300 0,05 46 38,09 10,53 23,87 

75 1300 0,035 46 25,87 9,31 23,54 

50 1300 0,025 16 13,78 7,22 18,00 

25 1300 0,015 12 7,33 7,89 16,23 

100 1700 0,05 46 36,24 9,88 23,33 

75 1700 0,035 38 23,50 8,46 22,06 

50 1700 0,025 14 12,46 6,79 16,75 

25 1700 0,015 12 7,00 7,78 15,82 

100 2100 0,035 40 24,65 9,81 22,68 

75 2100 0,03 24 17,07 8,81 19,29 

50 2100 0,02 10 8,57 6,77 14,68 

25 2100 0,01 16 4,75 7,76 16,69 

 
Στο  διάγραμμα 4.5  παρουσιάζονται οι τιμές της παροχής του νερού για τις οποίες  έχουμε 
τη βέλτιστη αύξηση ισχύος  στα διαφορετικά φορτία και ταχύτητες περιστροφής του 
κινητήρα. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν είναι παρόμοια με αυτά του εναλλάκτη αυλών 
κελύφους δηλαδή παρατηρείται μια μείωση στις τιμές των παροχών καθώς μειώνεται το 
φορτίο του κινητήρα, αλλά παράλληλα  και μείωση στα επίπεδα τιμών της παροχής του 
νερού με την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα.  Επιπρόσθετα παρατηρείται 
ταύτιση των τιμών παροχής νερού για 1300 και 1700 rpm, ενώ παρατηρείται μείωση των 
τιμών παροχής νερού στις οποίες έχουμε τη μέγιστη αύξηση ισχύος. 
 

 
Διάγραμμα 4.5: Διάγραμμα της παροχής του νερού συναρτήσει του φορτίου και της  
ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα. 
 
Σε κάθε ένα από τα  διαγράμματα 4.6 ως 4.8  παρουσιάζεται αντίστοιχα  η μεταβολή του 
καθαρού έργου, της αύξησης ισχύος και του θερμικού βαθμού απόδοσης του κύκλου 
Rankine  συναρτήσει των διαφορετικών φορτίων και ταχυτήτων περιστροφής του κινητήρα 
για τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας. Οι καμπύλες σε κάθε ένα από τα τρία αυτά 
διαγράμματα παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά με τις καμπύλες των αντίστοιχων 
διαγραμμάτων για τον εναλλάκτη αυλών κελύφους.  
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Διάγραμμα 4.6: Διάγραμμα του καθαρού έργου του  κύκλου Rankine συναρτήσει του 
φορτίου και ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 
 
 
 

 
Διάγραμμα 4.7: Διάγραμμα της αύξησης ισχύος του κύκλου Rankine συναρτήσει του 
φορτίου και ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 
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Διάγραμμα 4.8:  Διάγραμμα του θερμικού βαθμού απόδοσης του κύκλου συναρτήσει του 
φορτίου και ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 
 
 

4.3  Συγκριτική ανάλυση εναλλάκτη αυλών 
κελύφους και πλακοειδούς εναλλάκτη 

 Στην ενότητα αυτή θα γίνει  μια συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
εναλλάκτη αυλών κελύφους και του πλακοειδούς εναλλάκτη. Η συγκριτική αυτή ανάλυση 
παρουσιάζεται  στα διαγράμματα 4.9 ως 4.13 και οι παράμετροι  που λαμβάνουν μέρος στη 
σύγκριση  είναι  η παροχή του νερού, το καθαρό έργο του κύκλου Rankine , η αύξηση 
ισχύος του κύκλου και τέλος ο θερμικός βαθμός απόδοσης του.   
 Αναλυτικότερα  σε κάθε ένα από τα διαγράμματα 4.9 παρουσιάζεται η διακύμανση 
της παροχής του νερού για κάθε σενάριο στροφών καθώς επίσης και για διαφορετικά 
φορτία και για τα δύο είδη εναλλάκτη. Παρατηρούμε ότι οι τιμές των παροχών κυμαίνονται 
στα ίδια επίπεδα χωρίς να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον . Όπως διακρίνεται και 
από τα διαγράμματα, οι τιμές της παροχής νερού 
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Διάγραμμα 4.9: Συγκριτικά διαγράμματα της παροχής του νερού συναρτήσει του φορτίου 
του κινητήρα για τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα και  για τα δύο 
είδη εναλλάκτη θερμότητας. 
  
 Στο διάγραμμα 4.10 παρουσιάζεται η κατανομή των πιέσεων κατάθλιψης για 
διάφορα φορτία κινητήρα και για τα δύο είδη εναλλάκτη.  Σε χαμηλά φορτία οι τιμές των 
πιέσεων κατάθλιψης είναι παρόμοιες, καθώς όμως αυξάνεται το φορτίο παρατηρείται  
σημαντική απόκλιση στις τιμές των πιέσεων κατάθλιψης, με τον πλακοειδή εναλλάκτη να 
παρουσιάζει υψηλότερες τιμές από τον πλακοειδή. 
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Διάγραμμα 4.10: Συγκριτικά διάγραμματα της πίεσης κατάθλιψης συναρτήσει του φορτίου 
του κινητήρα για τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα και  για τα δύο 
είδη εναλλάκτη θερμότητας. 
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 Στα διαγράμματα 4.11 και 4.12 παρουσιάζεται η διακύμανση του Wnet και της 
αύξησης ισχύος για διάφορα φορτία κινητήρα και για τα δύο είδη εναλλάκτη. Στα 
διαγράμματα αυτά παρατηρούμε ότι ο πλακοειδής εναλλάκτης παρουσιάζει μεγαλύτερη 
αύξηση ισχύος κινητήρα και Wnet από τον εναλλάκτη αυλών κελύφους. Μάλιστα αυτή η 
διαφορά στις τιμές αυξάνει με την αύξηση του φορτίου του κινητήρα. 
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Διάγραμμα 4.11: Συγκριτικό διάγραμμα Wnet συναρτήσει του φορτίου του κινητήρα για 
τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα και  για τα δύο είδη εναλλάκτη 
θερμότητας. 
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Διάγραμμα 4.12: Συγκριτικό διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει του φορτίου του 
κινητήρα για τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα και  για τα δύο είδη 
εναλλάκτη θερμότητας. 
 
 Στο διάγραμμα 4.13 παρουσιάζεται η διακύμανση του θερμικού βαθμού απόδοσης 
για διάφορα φορτία κινητήρα για τα δύο είδη εναλλάκτη. Ο θερμικός βαθμός απόδοσης 
του πλακοειδούς εναλλάκτης κυμαίνεται σε μεγαλύτερα επίπεδα από τον εναλλάκτη αυλών 
κελύφους για όλες  τις στροφές λειτουργίας. 
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Διάγραμμα. 4.13: Συγκριτικό διάγραμμα θερμικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει του 
φορτίου του κινητήρα για τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα και  για 
τα δύο είδη εναλλάκτη θερμότητας. 
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4.4 Παραμετρική ανάλυση 
 Για να σχηματισθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη συμπεριφορά του 
συστήματος σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, έγινε παραμετρική ανάλυση ως προς 
την πίεση συμπύκνωσης (ενότητα 4.4.1), την παροχή του νερού (ενότητα 4.4.2) και την 
πίεση κατάθλιψης (ενότητα 4.4.3). 

 

4.4.1 Παραμετρική ανάλυση ως προς την πίεση 
συμπύκνωσης 

 Σε αρχικό στάδιο η πίεση συμπύκνωσης θεωρήθηκε ίση με την ατμοσφαιρική, 
δηλαδή 1 bar, ενώ στη συνέχεια δοκιμάστηκαν πιέσεις 0.8, 0.6 και 0.4 bar. Στα 
διαγράμματα που ακολουθούν (διαγράμματα 4.14 και 4.15) παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης για την πίεση συμπύκνωσης. 
 Στο  διάγραμμα 4.14  παρουσιάζεται η αύξηση ισχύος του κινητήρα συναρτήσει  της 
παροχής του νερού για διαφορετικές  πιέσεις  συμπύκνωσης. Όλες οι καμπύλες  αρχικά 
αυξάνονται με σταθερό ρυθμό και μετά μια ορισμένη τιμή της παροχής παρατηρείται 
απότομη πτωτική πορεία των καμπυλών. Η αιτία που συμβαίνει αυτό είναι διότι μετά από 
κάποια τιμή, η παροχή του νερού είναι τόσο μεγάλη για το μέγεθος του εναλλάκτη που 
αυτός δεν μπορεί να προσδώσει το απαιτούμενο ποσό θερμότητας. Το εύρος των 
καμπυλών του διαγράμματος 4.14 στο οποίο δεν υπάρχει στίξη, είναι τιμές της παροχής 
νερού για τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός που τέθηκε για την ποιότητα ατμών, η οποία 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0.9. Τέλος παρατηρείται ότι καθώς μειώνεται η πίεση 
συμπύκνωσης αυξάνεται η αύξηση ισχύος αναφερόμενοι σε ίδιες παροχές, αλλά 
μειώνονται οι μέγιστες τιμές της αύξηση ισχύος λόγω του περιορισμού που εφαρμόστηκε. 
Αυτό οφείλεται στο ότι μειώνοντας την πίεση συμπύκνωσης αυξάνεται το καθαρό έργο του 
κύκλου Rankine και επομένως βελτιώνεται η αύξηση ισχύος. 
 
 

 
Διάγραμμα 4.14: Διάγραμμα της αύξησης ισχύος συναρτήσει της παροχής και των  πιέσεων 
συμπύκνωσης για 1300 rpm και 100% φορτίο κινητήρα. 
 
 Στο διάγραμμα 4.15  παρουσιάζεται η μεταβολή της  αύξησης ισχύος του κινητήρα 
συναρτήσει της πίεσης συμπύκνωσης για 1300 στροφές  100% φορτίο και παροχή νερού 
0,03kg/sec. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη της αύξησης ισχύος έχει την τάση να μειώνεται 
καθώς αυξάνεται η πίεση συμπύκνωσης. Η μείωση αυτή είναι της τάξης του 1% για τις 
δεδομένες πιέσεις. 
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Διάγραμμα 4.15: Διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει πίεσης συμπύκνωσης για 
1300rpm και 100% φορτίο 
  
 

4.4.2 Παραμετρική ανάλυση ως προς τη παροχή νερού 
 Σκοπός της παραμετρική αυτής ανάλυσης είναι να μελετηθεί η επίδραση της 
παροχής του νερού στο βαθμό απόδοσης και την παραγόμενη ισχύ του κύκλου Rankine. Η 
παραμετρική ανάλυση διεξάγεται μεταβάλλοντας στα διάφορα σημεία λειτουργίας του 
κύκλου Rankine την παροχή του νερού από 0,005 ως 0,1 kg/sec. Η ανάλυση γίνεται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διότι για κάθε σημείο λειτουργίας, δηλαδή για κάθε διαφορετικό ζεύγος 
τιμών φορτίου κινητήρα και ταχύτητας περιστροφής του, θα υπάρχει κάθε φορά μια 
διαφορετική τιμή της παροχής στην οποία θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του 
συστήματος ανάκτησης. Τα αποτελέσματα της παραμετρικής αυτής ανάλυσης 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα 4.16 ως 4.28. Τα σημεία χωρίς γέμισμα είναι αυτά για τα 
οποία δεν ισχύει ο περιορισμός που τέθηκε. 
 Στο διάγραμμα 4.16 παρουσιάζεται η αθροιστική αύξηση ισχύος του κινητήρα 
συναρτήσει της παροχής του νερού για όλους τους συνδυασμούς στροφών και φορτίων.  
Από αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε για ποια παροχή εμφανίζεται η μεγαλύτερη αύξηση 
ισχύος κινητήρα για όλους τους συνδυασμούς στροφών και φορτίου. Το συμπέρασμα που 
εξάγεται είναι ότι  για παροχή 0.015 kg/sec το σύστημά ανάκτησης θερμότητας λειτουργεί 
πιο αποδοτικά για όλα τα εύρη φορτίων και ταχυτήτων περιστροφής. Γενικότερα 
παρατηρείται ότι αρχικά  η καμπύλη έχει αυξητική  τάση και στην συνέχεια μετά το μέγιστο 
σημείο ακολουθεί καθοδική  πορεία.  
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Διάγραμμα 4.16: Διάγραμμα αθροιστικής αύξησης ισχύος συναρτήσει παροχών νερού. 
    
 Σε κάθε ένα από τα διαγράμματα 4.17 ως 4.20 παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε 
διαφορετικό φορτίο του κινητήρα η αύξηση ισχύος  του συναρτήσει  της παροχής  του 
νερού  στο σύστημα για διάφορες ταχύτητες περιστροφής. Οι καμπύλες των διαγραμμάτων 
ακολουθούν μια γενικά παρόμοια εικόνα, σημειώνοντας μια αρχικά ανοδική πορεία μέχρι 
ενός μεγίστου και στη συνέχεια μια απότομη πτώση στο μηδέν. Η μέγιστη αύξηση ισχύος 
κινητήρα παρουσιάζεται  στις 1300 rpm για όλα τα δεδομένα φορτία του. Αυτό συμβαίνει 
διότι η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στον εναλλάκτη  είναι μέγιστη  στις 1300 
rpm. Επίσης παρατηρείται ότι η μέγιστη αύξηση ισχύος για 2100 rpm παρουσιάζεται σε 
χαμηλότερες παροχές διότι καθώς  αυξάνονται οι στροφές μειώνεται η θερμοκρασία  των 
καυσαερίων και καθώς το εμβαδόν του εναλλάκτη παραμένει σταθερό,  το ψυχρό ρεύμα 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέσα στον εναλλάκτη  έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 
μεταφορά θερμότητας 
 

 
Διάγραμμα 4.17: Διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει παροχών νερού και ταχύτητας 
περιστροφής για 100% φορτίο. 
 



 

 

59 

 
 

 
Διάγραμμα 4.18: Διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει παροχών νερού και ταχύτητας 
περιστροφής για 75% φορτίο. 
 

 
Διάγραμμα 4.19: Διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει παροχών νερού και ταχύτητας 
περιστροφής για 50% φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.20: Διάγραμμα αύξησης ισχύος συναρτήσει παροχών νερού και ταχύτητας 
περιστροφής για 25% φορτίο. 
  
 Στα διαγράματα  4.21 ως 4.24 που ακολουθούν, παρουσιάζεται το καθαρό 
παραγόμενο έργο του κύκλου Rankine συναρτήσει  της παροχής του νερού για διάφορα 
φορτία και ταχύτητες περιστροφής του κινητήρα. Τα διαγράμματα παρουσιάζουν όμοια 
μορφή με τα διαγράμματα  αύξησης ισχύος όπως ήταν αναμενόμενο.  
 
  

 
Διάγραμμα 4.21: Διάγραμμα καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει παροχής 
νερού και ταχυτήτων περιστροφής για 100% φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.22: Διάγραμμα καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει παροχής 
νερού και ταχυτήτων περιστροφής για 75% φορτίο. 
 

 
Διάγραμμα 4.23: Διάγραμμα καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει παροχής 
νερού και ταχυτήτων περιστροφής για 50% φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.24: Διάγραμμα καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει παροχής 
νερού και ταχυτήτων περιστροφής για 25% φορτίο. 
 
 Στα διαγράμματα 4.25 ως 4.28 παρουσιάζεται η μεταβολή του θερμικού βαθμού 
απόδοσης  συναρτήσει της παροχής του νερού για διάφορα φορτία και στροφές του 
κινητήρα. Παρατηρείται ότι η μέγιστη τιμή του θερμικού βαθμού απόδοσης είναι περίπου 
20 με 22 %. Με την αύξηση της παροχής σημειώνεται αρχικά μια πολύ μικρή μείωση στο 
θερμικό βαθμό απόδοσης, ενώ από μια κρίσιμη τιμή της παροχής και πάνω παρατηρείται 
απότομη μείωση της τιμής του θερμικού βαθμού απόδοσης. Αυτό δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι για την συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή της παροχής του νερού και για οποιαδήποτε 
τιμή μεγαλύτερη από αυτήν ο εναλλάκτης δεν προλαβαίνει να αποδώσει μεγάλο ποσό από 
τη  θερμότητα των καυσαερίων στο νερό. 
  

 
Διάγραμμα 4.25: Διάγραμμα θερμικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει παροχής νερού και 
ταχυτήτων περιστροφής για 100% φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.26: Διάγραμμα θερμικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει παροχής νερού και 
ταχυτήτων περιστροφής για 75% φορτίο. 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 4.27: Διάγραμμα θερμικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει παροχής νερού και 
ταχυτήτων περιστροφής για 50% φορτίο. 
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Διάγραμμα 4.28: Διάγραμμα θερμικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει παροχής νερού και 
ταχυτήτων περιστροφής για 25% φορτίο. 
 
 

4.4.3 Παραμετρική ανάλυση ως προς την πίεση κατάθλιψης 
 Για την παραμετρική ανάλυση ως προς την πίεση κατάθλιψης, μελετήθηκε η 
λειτουργία του κύκλου  στα διάφορα σημεία λειτουργίας του μεταβάλλοντας κάθε φορά 
την πίεση κατάθλιψης από 6 ως 45 bar. Σκοπός ήταν να μελετηθεί η επίδραση της 
μεταβολής της πίεσης κατάθλιψης στο βαθμό απόδοσης του κύκλου και στην αύξηση 
ισχύος, διότι η θερμοκρασία των καυσαερίων διαφέρει σε κάθε διαφορετικό φορτίο 
κινητήρα. Συνεπώς η πίεση κατάθλιψης θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στα 
δεδομένα λειτουργίας έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή λειτουργία του συστήματος και να 
επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα 4.29 εως 4.40. Τα σημεία στα διαγράμματα χωρίς 
γέμισμα αντιστοιχούν στα σημεία που δεν πληρούν το περιορισμό που τέθηκε νωρίτερα. 
Στα διαγράμματα αυτά παρατηρείται ότι το εύρος λειτουργίας της πίεσης κατάθλιψης της 
αντλίας διαφέρει για κάθε σενάριο λειτουργίας του κινητήρα, για τον λόγο ότι για κάθε 
σημείο λειτουργίας  του κινητήρα έχουμε διαφορετική θερμοκρασία και παροχή 
καυσαερίων και έτσι η θερμότητα που απορροφά κάθε φορά το εργαζόμενο μέσο είναι 
διαφορετική.  
 Στα διαγράμματα 4.29 ως 4.32 παρουσιάζεται η αύξηση ισχύος συναρτήσει της 
πίεσης κατάθλιψης. Η αύξηση ισχύος έχει αρχικά ανοδική πορεία για όλα τα φορτία και 
ταχύτητες περιστροφής, ξεκινώντας από μικρές τιμές για χαμηλές πιέσεις κατάθλιψης και 
αυξάνεται συνεχώς φθάνοντας σε κάποιο μέγιστο, που είναι διαφορετικό κάθε φορά, και 
αποτελεί  τη βέλτιστη πίεση κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας.Στη συνέχεια ακολουθεί 
μία απότομη μείωση μέχρι τον μηδενισμό.  
  Στα διαγράμματα 4.33 ως 4.36 παρουσιάζεται το καθαρό έργο του κύκλου Rankine, 
τα διαγράμματα αυτά παρουσιάζουν όμοια συμπεριφορά με τα διαγράμμτα που 
απεικονίζουν  την αύξηση ισχύος του κινητήρα. Ο βαθμός απόδοσης του κύκλου Rankine 
αυξάνει διαρκώς με την αύξηση της πίεσης διότι από τη θερμοδυναμική ανάλυση του 
κύκλου γνωρίζουμε ότι ο βαθμός απόδοσης αυξάνει όταν έχουμε πρόσδοση θερμότητας σε 
υψηλότερη θερμοκρασία. 
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Διάγραμμα 4.29: Διάγραμμα  αύξησης ισχύος του κύκλου Rankine συναρτήσει της πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και των διαφορετικών ταχυτήτων περιστροφής του 
κινητήρα για 100% φορτίο κινητήρα. 
 
 

 
Διάγραμμα 4.30: Διάγραμμα  της αύξησης ισχύος του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 75% φορτίο 
κινητήρα 
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Διάγραμμα 4.31 : Διάγραμμα  της αύξησης ισχύος του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 50% φορτίο 
κινητήρα 

 
Διάγραμμα 4.32 : Διάγραμμα  της αύξησης ισχύος καθώς του κύκλου Rankine συναρτήσει 
πίεσης κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 25% φορτίο 
κινητήρα 
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Διάγραμμα 4.33: Διάγραμμα  καθαρού έργου Wnet του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 100% φορτίο 
κινητήρα 
 
 

 
Διάγραμμα 4.34: Διάγραμμα  καθαρού έργου Wnet  του κύκλου Rankine συναρτήσει 
πίεσης κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 75% φορτίο 
κινητήρα  
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Διάγραμμα 4.35: Διάγραμμα  της καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 50% φορτίο 
κινητήρα 
 
 

 
Διάγραμμα 4.36: Διάγραμμα  της καθαρού έργου Wnet κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 25% φορτίο 
κινητήρα  
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Διάγραμμα 4.37: Διάγραμμα  βαθμού απόδοσης  του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 100% φορτίο 
κινητήρα 
 

 
Διάγραμμα 4.38: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης  του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 75% φορτίο 
κινητήρα 
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Διάγραμμα 4.39: Διάγραμμα  βαθμού απόδοσης  του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 50% φορτίο 
κινητήρα 
 

 
Διάγραμμα 4.40: Διάγραμμα  βαθμού απόδοσης  του κύκλου Rankine συναρτήσει πίεσης 
κατάθλιψης της τροφοδοτικής αντλίας και ταχυτήτων περιστροφής για 25% φορτίο 
κινητήρα 
 
 Στο διάγραμμα 4.41 παρουσιάζεται το διάγραμμα με τις βέλτιστες πιέσεις 
κατάθλιψης συναρτήσει του φορτίου και των ταχυτήτων περιστροφής του κινητήρα. Αυτό 
το διάγραμμα αποτυπώνει τις πιέσεις για τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει βέλτιστα το 
σύστημά μας. Παρατηρείται ότι για φορτίο 25% οι πιέσεις έχουν παρόμοιες τιμές  περίπου 
13 bar και καθώς αυξάνεται το φορτίο του κινητήρα εμφανίζονται διαφορές στις τιμές των 
πιέσεων για τα διάφορα φορτία. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στις 1300rpm και είναι της 
τάξεως των 38 bar. 
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Διάγραμμα 4.41: Διάγραμμα βέλτιστων πιέσων κατάθλιψης συναρτήσει φορτίου και 
ταχυτήτων περιστροφής. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την μοντελοποίηση ενός 
συστήματος ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια κινητήρα Diesel. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η εύρεση των βέλτιστων σημείων λειτουργίας του συστήματος δηλαδή 
αυτών που λαμβάνεται η μέγιστη ισχύς και η εκτίμηση της απόδοσης του σε όλο το εύρος 
λειτουργίας του κινητήρα. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ανάκτησης θερμότητας  
είναι σημαντική στις μέρες μας διότι: 

 Βοηθούν στη προστασία περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την κατανάλωση καυσίμου 
και μειώνοντας τα επίπεδα εκπομπών ρύπων 

 Το γεγονός ότι η βελτίωση του θερμικού βαθμού απόδοσης του ίδιου του κινητήρα 
έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο, τα καθιστά ως τα πιθανότερα μέσα προς τη 
κατεύθυνση αυτή. 

 Η συνεχής αύξηση του κόστους καυσίμου ενισχύει την ανάπτυξη των συστημάτων 
αυτών επειδή δημιουργεί την ανάγκη για οικονομικότερους κινητήρες. 

 
Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής: 

 Το σύστημα ανάκτησης θερμότητας προσφέρει αύξηση ισχύος ως προς την ισχύ 
που παράγει ο  κινητήρας της τάξεως του 8% για τον εναλλάκτη αυλών κελύφους 
και 10% για τον πλακοειδή εναλλάκτη.  

 Το καθαρό έργο που παράγεται στο δευτερεύοντα κύκλο σε όλα τα σημεία 
λειτουργίας αυξάνει με την αύξηση της πίεσης λειτουργίας του εναλλάκτη 
ανάκτησης θερμότητας ως ένα μέγιστο διαφορετικό για κάθε περίπτωση και στην 
συνέχεια μειώνεται. 

 Το καθαρό έργο που παράγεται στο δευτερεύοντα κύκλο αυξάνεται με την αύξηση 
της παροχής του εργαζόμενου μέσου ως ένα μέγιστο και στη συνέχεια μειώνεται. 

 Οι παροχές του εργαζόμενου μέσου για τις οποίες έχουμε το μέγιστο καθαρό έργο 
αυξάνονται καθώς κινούμαστε σε μεγαλύτερα φορτία κινητήρα. 

 Το καθαρό έργο αυξάνεται καθώς αυξάνεται το φορτίο του κινητήρα αλλά 
μειώνεται με την αύξηση των στροφών, το ίδιο συμβαίνει και με το θερμικό βαθμό 
απόδοσης του κύκλου. 

 Ο πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας παρουσιάζει μέγιστο καθαρό έργο σε 
μεγαλύτερες πιέσεις συγκριτικά με τον εναλλάκτη αυλών κελύφους. 

 Ο πλακοειδής εναλλάκτης είναι πιο αποδοτικός από τον εναλλάκτη αυλών 
κελύφους  

 Καθώς μειώνεται η πίεση συμπύκνωσης αυξάνεται η αύξηση ισχύος  του κινητήρα 
φτάνοντας σε κάποιο μέγιστο και στη συνέχεια μηδενίζεται  

 Το σύστημά μας λειτουργεί πιο αποδοτικά σε μία μέση παροχή 0,015kg/sec. 

 Το καθαρό έργο του συστήματος ανάκτησης θερμότητας αυξάνεται με την αύξηση 
της παροχής του εργαζόμενου μέσου φθάνοντας σε ένα μέγιστο και στη συνέχεια 
μηδενίζεται. 

 Το καθαρό έργο του συστήματος ανάκτησης θερμότητας αυξάνεται με την αύξηση 
της πίεσης κατάθλιψης μέχρι ενός μεγίστου και μετά μηδενίζεται. 

  
 Οι προτάσεις για περαιτέρω μελέτη του συστήματος ανάκτησης θερμότητας 
χωρίζονται κυρίως σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
Στους υπολογισμούς που έγιναν δεν συμπεριλήφθηκαν όλες οι απώλειες που υπάρχουν στο 
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σύστημα. Απώλειες που δεν λήφθηκαν υπόψη αφορούν κυρίως αυτές που προκύπτουν από 
τη λειτουργία του συμπυκνωτή καθώς και απώλειες λόγω των συνδέσεων των διαφόρων 
μερών του συστήματος. Μια βάση τα παραπάνω, μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει και τις προαναφερθείσες απώλειες στον σχεδιασμό του συστήματος 
ανάκτησης θερμότητας. 

Το δεύτερο μέρος αφορά την βελτίωση του βαθμού απόδοσης του συστήματος. Η 
βελτίωση του βαθμού απόδοσης του συστήματος μπορεί να γίνει με επανασχεδίαση του 
κύκλου έτσι ώστε να περιλαμβάνει δύο στροβίλους έναν υψηλής πίεσης και έναν χαμηλής 
πίεσης για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας. Επιπρόσθετα, θα 
μπορούσε να γίνεται εκμετάλλευση της θερμότητας από το ψυγείο του κινητήρα πέρα από 
αυτήν των καυσαερίων, καθώς και να γίνει χρήση οργανικών  εργαζόμενων μέσων καθώς 
προσφέρουν σημαντική βελτίωση  στο βαθμό ανάκτησης θερμότητας. Επίσης μπορεί να 
γίνει χρήση διαφορετικού δευτερεύοντος κύκλου(Stirling, joule) αντί για Rankine και να 
εξετασθεί η συμπεριφορά του συστήματος.   

Τέλος για να εξετασθεί αν είναι οικονομικά αποδεκτό ένα τέτοιο σύστημα θα 
μπορούσε να γίνει μια τεχνοοικονομική μελέτη του συστήματος ανάκτησης θερμότητας της 
εργασίας. 
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http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5165-airprop
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

  Στην συνάρτηση υπολογισμού του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας 
παρουσιάστηκε πρόβλημα υπολογισμού του ιξώδους σε κατάσταση κορεσμένου νερού και 
κορεσμένου ατμού. Η βοηθητική συνάρτηση XSteam για την εύρεση των ιδιοτήτων του 
νερού, δεν περιελάμβανε τον υπολογισμό του ιξώδους σε κορεσμένες καταστάσεις. Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε υπολογίζοντας αρχικά τις τιμές της ενθαλπίας στις 
κορεσμένες καταστάσεις και στη συνέχεια με βάση αυτές καθώς και την δεδομένη πίεση, 
γινόταν η εύρεση του ιξώδους μέσω της συνάρτησης XSteam. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα 
των αποτελεσμάτων του  προσεγγιστικού αυτού τρόπου υπολογισμού, έγινε σύγκριση των 
ευρεθέντων τιμών ιξώδους με αντίστοιχες τιμές από θερμοδυναμικούς πίνακες [5]. Η 
απόκλιση των τιμών ιξώδους που υπολογίστηκαν με τον προαναφερθέντα τρόπο και αυτών 
που πάρθηκαν από θερμοδυναμικούς πίνακες παρουσιάζεται στο σχήμα 1.  
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Σχήμα 1: Σύγκριση των υπολογισμένων, με τη συνάρτηση XSteam, τιμών του ιξώδους με αυτές από 

θερμοδυναμικούς πίνακες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνάρτηση Rankine: 
 
function[mc sxetiki_auksisi_isxuos T3 Wnet poiotita_atmwn pinch_point 

nth Pmixaniki]= rankine(mc) 
format long 
%isentropikoi vathmoi apodosis antlias kai strovilou 
n_is_p=0.9;  
n_is_t=0.9; 

  

  
mh=0.49;  %paroxi kausaeriwn 
Th_in_sup=503.5;%thermokrasia eisodou twn kausaeriwn ston enallakti 
P=38; %piesi leitourgias tou enallakti 
Q=361.8;%isxys kinitira 
Tenv=40;%thermokrasia sympyknwsis 
Pmin=0.4;%piesi sympyknwsis 

  
A=18.24; %epifaneia metadosis thermotitas tou enallakti 

  
%euresi twn thermodynamikwn idiotitwn se kathe simeio tou kyklou 

Rankine 
h1=XSteam('h_pT',Pmin,Tenv); 
s1=XSteam('s_pT',Pmin,Tenv); 
s2=s1; 
h2s=XSteam('h_ps',P,s2); 
h2=((h2s-h1)/n_is_p)+ h1; 
T2s=XSteam('T_ph',P,h2s); 
T2=XSteam('T_ph',P,h2); 

  
%euresi thermokrasias exodou tou nerou apo ton enallakti 
[T3  pinch_point]=f_solve(T2,P,mc,mh,Th_in_sup,A,Tenv); 

  
h3=XSteam('h_pT',P,T3); 
s3=XSteam('s_pT',P,T3); 
s4=s3; 
poiotita_atmwn=XSteam('x_ps',Pmin,s4); 
h4s=XSteam('h_ps',Pmin,s4); 
h4=((h4s-h3)*n_is_t)+h3; 
T4s=XSteam('T_ph',Pmin,h4s); 

  
W_p=mc*(h2-h1);%ergo antlias 

  
W_t=mc*(h3-h4);%ergo strovilou 
Wnet=W_t-W_p;%katharo ergo kyklou Rankine 
sxetiki_auksisi_isxuos=(Wnet/Q)*100; %pososto epiprosthetis  
Q_in=mc*(h3-h2);%thermiki isxys pou apodidetai sto nero apo ton 

enallakti 
nth=Wnet/Q_in;%thermikos vathmos apodosis 
%isxi 
Pmixaniki=nth*Wnet; 
End 
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Συνάρτηση f_solve: 
 
function[T,mc,pinch_point]= f_solve(T2,P,mc,mh,Th_in_sup,A,Tenv) 

  
Tc_in_pre=T2;  
%prosdosi arxikwn timwn gia tin enarxi tis prosegistikis diadikasias 
x0=[340;200;5000;3.4;450;84000;7.2;380;17000;8;0.6;0.6];  
options=optimset('Display','iter','FunValCheck ','on','TolX',1e-

3,'TolFun',1e-3);    
f = @(x) Analisi_enallakti(x,mh,mc,P,Tc_in_pre,Th_in_sup,A); 
[x] = fsolve(f,x0) 

  
Th_exit_sup=x(5); 
Tc_exit_sup=x(8); 

  
x0=[340;200;5000;3.4;450;84000;7.2;380;17000;8;0.6;0.6]; 
options=optimset('Display','iter','FunValCheck ','on','TolX',1e-

3,'TolFun',1e-3);    
f  = @(x) 

Analisi_enallakti_me_cp(x,mh,mc,P,Tc_in_pre,Th_in_sup,A,Th_exit_sup,T

c_exit_sup); 
[x] = fsolve(f,x0) 

  
Q_pre=x(3); 
Q_eva=x(6); 
Q_sup=x(9); 
Q=Q_pre+Q_eva+Q_sup; 
T=x(8); 
Tc_in_pre=Tenv; 
Th_exit_pre=x(2); 
Th_exit_eva=x(1); 
Tc_in_eva=XSteam('Tsat_p',P); 
Tc_out_eva=Tc_in_eva; 
Tc_in_sup=Tc_out_eva; 

  
%krisimo simeio(pinch point)gia kathe tmima tou enallakti 
%an isxyei to pinch tote tha emfanizei timi 1, alliws an den isxyei 

tha 
%emfanizei timi 0 gia kathe tmima kai sto telos ginetai elegxos an se 
%kapoio apo ta tmimata paraviazetai o periorismos 

  
%pinch gia preheater% 
if Th_exit_pre >= Tc_in_pre+10 
    pinch_point_P=1; 
else 
    pinch_point_P=0; 
end 

  
%pinch gia evaporator% 
if Th_exit_eva >= Tc_in_eva+10 
    pinch_point_E=1; 
else 
    pinch_point_E=0; 
end 

  
%pinch gia superheater% 
if Th_exit_sup >= Tc_in_sup+10 
    pinch_point_S=1; 
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else 
    pinch_point_S=0; 
end 
if pinch_point_P==1 & pinch_point_E==1 & pinch_point_S==1 
    pinch_point=1; 
else 
    pinch_point-0; 
end 

     
mco=mc; 

  
end 
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Συνάρτηση ανάλυση εναλλάκτη 
function F=Analisi_enallakti(x,mh,mc,P,Tc_in_pre,Th_in_sup,A) 
 

%kathorismos twn agnwstwn tou systimatos 
Th_out_eva=x(1);  Th_out_pre=x(2);  Q_pre=x(3);  A_pre=x(4);  

Th_out_sup=x(5); 
Q_eva=x(6);  A_eva=x(7);  Tc_out_sup=x(8);  Q_sup=x(9);  A_sup=x(10); 
NTU_pre=x(11); 
NTU_sup=x(12); 

  
format long 
A=18.24; 
Tc_out_pre=XSteam('Tsat_p',P); 
Tc_in_eva=Tc_out_pre; 
Tc_out_eva=Tc_in_eva; 
Tc_in_sup=Tc_out_eva; 
T_meso_pre=(Tc_in_pre+Tc_out_pre)/2; 
Cph_sup=airProp2(Th_in_sup+273.15, 'cp'); 
Cpc_pre=(1000*XSteam('Cp_pT',P,Tc_in_pre)); 
Cpc_sup=(1000*XSteam('CpV_p',P)); 

  
%euresi tou syntelesti metadosis thermotitas tou enallakti 
[h 

Dp]=Ypologismos_htotal(Tc_in_pre,Tc_out_pre,Tc_out_sup,Th_in_sup,Th_o

ut_sup,Th_out_eva,Th_out_pre,mh,mc,P,A_pre,A_eva,A_sup); 
U_pre=h(1);   
U_eva=h(2);  
U_sup=h(3); 
DP_pre=Dp(1); 
DP_eva=Dp(2); 
DP_sup=Dp(3); 

  
%preaheater% 

  
Cph_pre =airProp2(Th_out_eva+273.15, 'cp'); 

  
F(1) = Q_pre - (mh*Cph_pre*(Th_out_eva - Th_out_pre)); 
F(2) = Q_pre - (mc*Cpc_pre*(Tc_out_pre - Tc_in_pre)); 

  
Ch_pre=mh*Cph_pre; 
Cc_pre=mc*Cpc_pre; 

  
if Ch_pre<=Cc_pre 
    Cmin_pre=Ch_pre; 
    Cmax_pre=Cc_pre; 
else 
    Cmin_pre=Cc_pre; 
    Cmax_pre=Ch_pre; 
end 

  
C_pre=Cmin_pre/Cmax_pre; 
Qmax_pre=Cmin_pre*(Th_out_eva-Tc_in_pre); 
F(3)=NTU_pre-((U_pre*A_pre)/(Cmin_pre)); 
e_pre=2*(1+C_pre+((1+exp(-NTU_pre*(1+C_pre^2)^(1/2)))/(1-exp(-

NTU_pre*(1+C_pre^2)^(1/2))))*((1+C_pre^2)^(1/2)))^(-1); 

  
F(4)= Q_pre -(e_pre*Qmax_pre); 
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%evaporator% 
hc_out_eva=(1000*XSteam('hV_p',P)); 
hc_in_eva=(1000*XSteam('hL_p',P)); 
Cph_eva=airProp2(Th_out_sup+273.15, 'cp'); 

  
F(5) = Q_eva - (mh*Cph_eva*(Th_out_sup - Th_out_eva)); 
F(6) = Q_eva - (mc*(hc_out_eva - hc_in_eva)); 

  
Cpc_eva=(1000*XSteam('Cp_pT',P,Tc_out_pre)); 

  
DT1_eva=x(5) - Tc_out_eva; %Th_in_eva=th_out_sup 
DT2_eva=x(1) - Tc_in_eva; 
DTlm_eva=(DT1_eva-DT2_eva)/(log(DT1_eva/DT2_eva)); 

  
F(7) = Q_eva - (U_eva * A_eva * DTlm_eva); 

  
%superheater% 
F(8) = Q_sup - (mh*Cph_sup*(Th_in_sup - Th_out_sup)); 
F(9) = Q_sup - (mc*Cpc_sup*(Tc_out_sup - Tc_in_sup)); 

  
Ch_sup=mh*Cph_sup; 
Cc_sup=mc*Cpc_sup; 

  
if Ch_sup<=Cc_sup 
    Cmin_sup=Ch_sup; 
    Cmax_sup=Cc_sup; 
else 
    Cmin_sup=Cc_sup; 
    Cmax_sup=Ch_sup; 
end 

  
C_sup=Cmin_sup/Cmax_sup; 
Qmax_sup=Cmin_sup*(Th_in_sup-Tc_in_sup); 

  
F(10)=NTU_sup-((U_sup*A_sup)/(Cmin_sup)); 

  
e_sup=2*(1+C_sup+((1+exp(-NTU_sup*(1+C_sup^2)^(1/2)))/(1-exp(-

NTU_sup*(1+C_sup^2)^(1/2))))*((1+C_sup^2)^(1/2)))^(-1); 

  
F(11)=Q_sup-(e_sup*Qmax_sup); 
F(12) = A - A_pre - A_eva - A_sup; 

  
end 
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Συνάρτηση ανάλυση εναλλάκτη με Cp 
function F 

=Analisi_enallakti_me_cp(x,mh,mc,P,Tc_in_pre,Th_in_sup,A,Th_exit_sup,

Tc_exit_sup) 

  

 

  
Th_out_eva=x(1);  Th_out_pre=x(2);  Q_pre=x(3);  A_pre=x(4);  

Th_out_sup=x(5); 
Q_eva=x(6);  A_eva=x(7);  Tc_out_sup=x(8);  Q_sup=x(9);  A_sup=x(10); 
NTU_pre=x(11); 
NTU_sup=x(12); 

  
format long 
Tc_out_pre=XSteam('Tsat_p',P); 
Tc_in_eva=Tc_out_pre; 
Tc_out_eva=Tc_in_eva; 
Tc_in_sup=Tc_out_eva; 
T_meso_sup=(Tc_in_sup+Tc_exit_sup)/2; 
T_meso_pre=(Tc_in_pre+Tc_out_pre)/2; 
Cph_sup=airProp2(((Th_in_sup+Th_exit_sup)/2)+273.15, 'cp'); 
Cpc_pre=(1000*XSteam('Cp_pT',P,T_meso_pre)); 
Cpc_sup=(1000*XSteam('Cp_pT',P,T_meso_sup)); 

  
[h Dp 

W_antlisis_kausaeriwn_total]=Ypologismos_htotal(Tc_in_pre,Tc_out_pre,

Tc_out_sup,Th_in_sup,Th_out_sup,Th_out_eva,Th_out_pre,mh,mc,P,A_pre,A

_eva,A_sup); 
U_pre=h(1);   
U_eva=h(2);  
U_sup=h(3); 
DP_pre=Dp(1); 
DP_eva=Dp(2); 
DP_sup=Dp(3); 

  
%preaheater% 

  
Cph_pre =airProp2(Th_out_eva+273.15, 'cp'); 

  
F(1) = Q_pre - (mh*Cph_pre*(Th_out_eva - Th_out_pre)); 
F(2) = Q_pre - (mc*Cpc_pre*(Tc_out_pre - Tc_in_pre)); 

  
Ch_pre=mh*Cph_pre; 
Cc_pre=mc*Cpc_pre; 

  
if Ch_pre<=Cc_pre 
    Cmin_pre=Ch_pre; 
    Cmax_pre=Cc_pre; 
else 
    Cmin_pre=Cc_pre; 
    Cmax_pre=Ch_pre; 
end 

  
C_pre=Cmin_pre/Cmax_pre; 
Qmax_pre=Cmin_pre*(Th_out_eva-Tc_in_pre); 

  
F(3)=NTU_pre-((U_pre*A_pre)/(Cmin_pre)); 
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e_pre=2*(1+C_pre+((1+exp(-NTU_pre*(1+C_pre^2)^(1/2)))/(1-exp(-

NTU_pre*(1+C_pre^2)^(1/2))))*((1+C_pre^2)^(1/2)))^(-1); 

  
F(4)= Q_pre -(e_pre*Qmax_pre); 

  
%evaporator% 

  
hc_out_eva=(1000*XSteam('hV_p',P)); 
hc_in_eva=(1000*XSteam('hL_p',P)); 
Cph_eva=airProp2(Th_out_sup+273.15, 'cp'); 

  
F(5) = Q_eva - (mh*Cph_eva*(Th_out_sup - Th_out_eva)); 
F(6) = Q_eva - (mc*(hc_out_eva - hc_in_eva)); 

  
Cpc_eva=(1000*XSteam('Cp_pT',P,Tc_out_pre)); 

  
DT1_eva=x(5) - Tc_out_eva; 
DT2_eva=x(1) - Tc_in_eva; 
DTlm_eva=(DT1_eva-DT2_eva)/(log(DT1_eva/DT2_eva)); 

  
F(7) = Q_eva - (U_eva * A_eva * DTlm_eva); 

  
%superheater%F(8) = Q_sup - (mh*Cph_sup*(Th_in_sup - Th_out_sup)); 
F(9) = Q_sup - (mc*Cpc_sup*(Tc_out_sup - Tc_in_sup)); 

  
Ch_sup=mh*Cph_sup; 
Cc_sup=mc*Cpc_sup; 

  
if Ch_sup<=Cc_sup 
    Cmin_sup=Ch_sup; 
    Cmax_sup=Cc_sup; 
else 
    Cmin_sup=Cc_sup; 
    Cmax_sup=Ch_sup; 
end 

  
C_sup=Cmin_sup/Cmax_sup; 
Qmax_sup=Cmin_sup*(Th_in_sup-Tc_in_sup); 

  
F(10)=NTU_sup-((U_sup*A_sup)/(Cmin_sup)); 

  
e_sup=2*(1+C_sup+((1+exp(-NTU_sup*(1+C_sup^2)^(1/2)))/(1-exp(-

NTU_sup*(1+C_sup^2)^(1/2))))*((1+C_sup^2)^(1/2)))^(-1); 

  
F(11)=Q_sup-(e_sup*Qmax_sup); 
F(12) = A - A_pre - A_eva - A_sup; 
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Συνάρτηση υπολογισμού συνολικού συντελεστή μετάδοσης θερμότητας για εναλλάκτη 
αυλών κελύφους : 
 
function [h_total] = Ypologismos_htotal 

(Tc_in_pre,Tc_out_pre,Tc_out_sup,Th_in_sup,Th_out_sup,Th_out_eva,Th_o

ut_pre,mh,mc,P,A_pre,A_eva,A_sup) 

  

  

  
%  orismos pinakwn me ta dedomena   % 
% opou shell=kausaeria  kai opou tube=ergazomeno reusto % 
Tc_meso_pre = (((Tc_in_pre + Tc_out_pre)/2) + 273.15); 
Tc_meso_eva = Tc_out_pre+273.15; 
Tc_meso_sup = (((Tc_out_pre + Tc_out_sup)/2) + 273.15); 
Th_meso_pre = (((Th_out_eva + Th_out_pre)/2) + 273.15); 
Th_meso_eva = (((Th_out_sup + Th_out_eva)/2) + 273.15); 
Th_meso_sup = (((Th_in_sup + Th_out_sup)/2) + 273.15); 
T_sat=XSteam('Tsat_p',P);  

  

  

  

  
h_liquid=XSteam('hL_p',P); 
mi_l=XSteam('my_ph',P,h_liquid); 

 

 

  

 

  
%preheater% 
%shell side% 

  
%dedomena gia shell side% 
Sm_P=0.011307697;                                                              

do_P=0.016;                                                                    
Jc_P=1.118704734; 
JL_P=0.420466276; 
Jb_P=0.9; 
Js_P=1; 
Nt_P=342; 
M_s_P=mh;                                                     
 mi_s_P=airProp2(Th_meso_pre, 'my');                               
Cp_s_P=airProp2(Th_meso_pre, 'cp');                               
K_s_P=airProp2(Th_meso_pre, 'k');                                 
rho_s_P=airProp2(Th_meso_pre, 'rho');                             
fsn_P=1; 
A_P=A_pre;                                                            
L_P=0.215;                                                                     
Rf_s_P=0.001761;                                                               
%typoi gia shell side% 
G_s_P=M_s_P/Sm_P;                                                              
Re_s_P=(do_P*G_s_P)/mi_s_P; 
Pr_s_P=(mi_s_P*Cp_s_P)/K_s_P; 
ji_P=0.236*(Re_s_P^(-0.346)); 
hi_P=(ji_P*Cp_s_P*G_s_P*fsn_P)/(Pr_s_P^(2/3)); 
hs_P=hi_P*Jc_P*JL_P*Jb_P*Js_P;                                                

u_P=G_s_P/rho_s_P;                                                             
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nt_P=A_P/(pi*do_P*L_P); 

  

  

  
%tube side% 

  
%dedomena gia tube side% 
M_t_P=mc;                                                         
di_P=0.012;                                                                    
Np_P=4; 
mi_t_P=XSteam('my_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15));                            
Cp_t_P=XSteam('Cp_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15))*1000;                       
K_t_P=XSteam('tc_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15));                             
rho_t_P=XSteam('rho_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15));                         

k_w_P=15.1;                                                                     
Rf_t_P=0.000176;                                                                

  
%tupoi gia tube side% 
A_t_P=(pi/4)*(di_P^2)*Nt_P;                                                     
G_t_P=M_t_P/(A_t_P/Np_P);                                                       
Re_t_P=(G_t_P*di_P)/mi_t_P; 
Pr_t_P=(mi_t_P*Cp_t_P)/K_t_P; 
Nu_P=1.86*((Re_t_P*Pr_t_P*(di_P/L_P))^(1/3))*1; 
ht_P=(Nu_P*K_t_P)/di_P;                                                         
u_t_P=G_t_P/rho_t_P;                                                            
t_w_P=do_P-di_P;                                                                

  
%ypologismos h gia preheater% 
hss_P=1/hs_P; 
t_ww_P=t_w_P/k_w_P; 
doo_P=(2*do_P)/(do_P+di_P); 
htt_P=1/ht_P; 
d_o_P=do_P/di_P; 
h_total_P=1/(hss_P+Rf_s_P+t_ww_P*doo_P+(Rf_t_P+htt_P)*d_o_P);                    

  

  

  

  

  

  

  
%evaporator% 

  
%shell side% 

  
%dedomena gia shell side% 
Sm_E=0.022089455;                                                              

do_E=0.016;                                                                     
Jc_E=1.118704734; 
JL_E=0.421879404; 
Jb_E=0.9; 
Js_E=1; 
Nt_E=342; 
M_s_E=mh;                                                         
mi_s_E=airProp2(Th_meso_eva, 'my');                               
Cp_s_E=airProp2(Th_meso_eva, 'cp');                               
K_s_E=airProp2(Th_meso_eva, 'k');                                 
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rho_s_E=airProp2(Th_meso_eva, 'rho');                            

fsn_E=1; 
A_E=A_eva;                                                               
L_E=0.42;                                                                       
Rf_s_E=0.001761;                                                                

  
%typoi gia shell side% 
G_s_E=M_s_E/Sm_E;                                                               
Re_s_E=(do_E*G_s_E)/mi_s_E; 
Pr_s_E=(mi_s_E*Cp_s_E)/K_s_E; 
ji_E=0.236*(Re_s_E^(-0.346)); 
hi_E=(ji_E*Cp_s_E*G_s_E*fsn_E)/(Pr_s_E^(2/3)); 
hs_E=hi_E*Jc_E*JL_E*Jb_E*Js_E;                                                 

u_E=G_s_E/rho_s_E;                                                              
nt_E=A_E/(pi*do_E*L_E); 

  

  
%tube side% 

  
%dedomena gia tube side% 
    M_t_E=mc ;                                                  
    di_E=0.012 ;                                                                
    Np_E=2; 
    k_w_E=15.1 ;                                                                
    Rf_t_E=0.000088 ;                                                           

  
    At_E=(pi/4)*(di_E^2)*Nt_E;                                                     

G_t_E=M_t_E/(At_E/Np_E);                                                       

t_w_E=do_E-di_E;                                                                

     
    %dedomena% 
    TH=(Th_meso_eva)-273.15;                                      
    Tsat=T_sat;                                                
    rho_l=XSteam('rhoL_T',(Tc_meso_eva-273.15)) ;                  
    rho_v=XSteam('rhoV_T',(Tc_meso_eva-273.15)) ;                  
    K_l=XSteam('tcL_T',Tsat) ;                                                  
    Cp_l=(XSteam('CpL_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000 ;             
    h_f=(XSteam('hL_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000 ;               
    h_g=(XSteam('hV_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000 ;               
    Dh_v=h_g-h_f ;                                                                                                                
    poiotita_atmwn=[0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0.95]; 
    di=0.012;                                                                   

     
    %typoi 
    athroisma_htp=0;                     %midenizw ti metavliti pou 

tha xrisimopoiw gia na athroizw ta htp 
    for i=1:11; 
    X=poiotita_atmwn(i) ;                %poiotita atmwn  
    Fr=G_t_E^2/((rho_l^2)*9.81*di); 
    if Fr>0.04  
        Kfr=1; 
    else 
        Kfr=(25*Fr)^(-0.3); 
    end 
    Co=(((1-X)/X)^0.8)*((rho_v/rho_l)^0.5)*Kfr; 
    if Co>1  
        Fcb=1+0.8*exp(1-realsqrt(Co)); 
    else 
        Fcb=1.8*Co^(-0.8); 
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    end 
    Fo=Fcb*((1-X)^0.8); 
    Re_Lo=(G_t_E*di*(1-X))/mi_l; 
    Pr_Lo=(mi_l*Cp_l)/K_l; 
    h_Lo=0.023*(Re_Lo^0.8)*(Pr_Lo^0.4)*(K_l/di);                                
    hcb=Fo*h_Lo; 
    U=((1/hcb)+(1/hs_E))^(-1);                                                  
    q=U*(TH-Tsat);                                                              
    Bo=q/(G_t_E*Dh_v); 
    if Co>1 
        Fnb=231*(Bo^0.5); 
        hnb=max(Fnb,Fcb)*h_Lo;                                                  
        diorthwmeno_Fo=Fnb*(1-X)^0.8; 
        diorthwmeno_hcb=diorthwmeno_Fo*h_Lo; 
    else 
        Fcnb=stathero_Fnb*(0.77+0.13*Fcb);                               

%to Fnb einai panta gia x=0.05 
        hnb=max(Fcnb,Fcb)*h_Lo; 
        diorthwmeno_Fo=Fcnb*((1-X)^0.8); 
        diorthwmeno_hcb=diorthwmeno_Fo*h_Lo; 
    end 

     

     

     
    if i==1 
     stathero_Fnb=Fnb;  %krataei se mia metavliti to prwto Fnb, 
     %    prepei na valw kai sto Fcnb to statherio_Fnb 
    end 

     

     
    htp=diorthwmeno_hcb+hnb; 
    athroisma_htp=athroisma_htp+htp; 
    end 
%ypologismos h gia evaporator% 
meso_htp=athroisma_htp/11; 
hss_E=1/hs_E; 
t_ww_E=t_w_E/k_w_E; 
doo_E=(2*do_E)/(do_E+di_E); 
htt_E=1/meso_htp; 
d_o_E=do_E/di_E; 
h_total_E=1/(hss_E+Rf_s_E+t_ww_E*doo_E+(Rf_t_E+htt_E)*d_o_E);                    

  

  

  

  

  
%superheater% 
%shell side% 

 
%dedomena gia shell side% 
Sm_S=0.022615394;                                                               
do_S=0.016;                                                                     
Jc_S=1.118704734; 
JL_S=0.421879404; 
Jb_S=0.9; 
Js_S=1; 
Nt_S=342; 
M_s_S=mh;                                                         
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mi_s_S=airProp2(Th_meso_sup, 'my');                              
Cp_s_S=airProp2(Th_meso_sup, 'cp');                              
K_s_S=airProp2(Th_meso_sup, 'k');                                
rho_s_S=airProp2(Th_meso_sup, 'rho');                            
fsn_S=1; 
A_S=A_sup;                                                               
L_S=0.43;                                                                       
Rf_s_S=0.001761;                                                                

  
%typoi gia shell side% 
G_s_S=M_s_S/Sm_S;                                                               
Re_s_S=(do_S*G_s_S)/mi_s_S; 
Pr_s_S=(mi_s_S*Cp_s_S)/K_s_S; 
ji_S=0.236*(Re_s_S^(-0.346)); 
hi_S=(ji_S*Cp_s_S*G_s_S*fsn_S)/(Pr_s_S^(2/3)); 
hs_S=hi_S*Jc_S*JL_S*Jb_S*Js_S;                                                 

u_S=G_s_S/rho_s_S;                                                              
nt_S=A_S/(pi*do_S*L_S); 

  

  

  
%tube side% 

  
%dedomena gia tube side% 
M_t_S=mc;                                                         
di_S=0.012;                                                                     
Np_S=2; 
mi_t_S=XSteam('my_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15));                            

Cp_t_S=XSteam('Cp_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15))*1000;                        
K_t_S=XSteam('tc_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15));                              
rho_t_S=XSteam('rho_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15));                           
k_w_S=15.1;                                                                     
Rf_t_S=0.000088;                                                                
%tupoi gia tube side% 
A_t_S=(pi/4)*(di_S^2)*Nt_S;                                                     
G_t_S=M_t_S/(A_t_S/Np_S);                                                       
Re_t_S=(G_t_S*di_S)/mi_t_S; 
Pr_t_S=(mi_t_S*Cp_t_S)/K_t_S; 
Nu_S=1.86*((Re_t_S*Pr_t_S*(di_S/L_S))^(1/3))*1; 
ht_S=(Nu_S*K_t_S)/di_S;                                                         
u_t_S=G_t_S/rho_t_S;                                                            
t_w_S=do_S-di_S;                                                                
%ypologismos h gia preheater% 
hss_S=1/hs_S; 
t_ww_S=t_w_S/k_w_S; 
doo_S=(2*do_S)/(do_S+di_S); 
htt_S=1/ht_S; 
d_o_S=do_S/di_S; 
h_total_S=1/(hss_S+Rf_s_S+t_ww_S*doo_S+(Rf_t_S+htt_S)*d_o_S);                    
    h_total(1)=h_total_P; 
    h_total(2)=h_total_E; 
    h_total(3)=h_total_S; 

    

     
end 
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Συνάρτηση υπολογισμού συνολικού συντελεστή μετάδοσης θερμότητας για πλακοειδή 
εναλλάκτη: 
 
function [h_total] = 

platefin(Tc_in_pre,Tc_out_pre,Tc_out_sup,Th_in_sup,Th_out_sup,Th_out_

eva,Th_out_pre,mh,mc,P,A_pre,A_eva,A_sup) 

  
format long 
%  orismos pinakwn me ta dedomena   % 
% opou shell=kausaeria  kai opou tube=ergazomeno reusto % 
Tc_meso_pre = (((Tc_in_pre + Tc_out_pre)/2) + 273.15); 
Tc_meso_eva = Tc_out_pre+273.15; 
Tc_meso_sup = (((Tc_out_pre + Tc_out_sup)/2) + 273.15); 
Th_meso_pre = (((Th_out_eva + Th_out_pre)/2) + 273.15); 
Th_meso_eva = (((Th_out_sup + Th_out_eva)/2) + 273.15); 
Th_meso_sup = (((Th_in_sup + Th_out_sup)/2) + 273.15); 
T_sat=XSteam('Tsat_p',P);  

  

  
%gia to tmima tou evaporator ayto% 
h_liquid=XSteam('hL_p',P); 
mi_l=XSteam('my_ph',P,h_liquid); 

  

  

  

  
%Preheater% 
%Heat exchanger core dimensions% 
W_P=0.63; 
L_P=0.63; 
D_P=0.055; 
Afr_h_P=W_P*L_P; 
Afr_c_P=W_P*D_P; 
V_P=W_P*L_P*D_P; 

  
tp_P=0.0003; 
lamdaf_P=15.1; 
mh_P=mh; %tha ta travao san dedomena 
mc_P=mc; %tha ta travao san dedomena 

  

  
%surface characteristics% 
%hotside% 
PP1_P=0.01382; 
rhh_P=0.00384/4; 
tf_h_P=0.000254; 
vita_h_P=951.1; 
Af_Atot_h_P=0.863; 
%coldside% 
PP2_P=0.01382; 
rhc_P=0.00384/4; 
tf_c_P=0.000254; 
vita_c_P=951.1; 
Af_Atot_c_P=0.863; 

  
mi_h_P=airProp2(Th_meso_pre, 'my'); %Ta travao san dedomena 
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mi_c_P=XSteam('my_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15)); %Ta travao san 

dedomena 

  
lamda_h_P=airProp2(Th_meso_pre, 'k');%Ta travao san dedomena 
lamda_c_P=XSteam('tc_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15)); %Ta travao san 

dedomena 

  

  

  
ah_P=(PP1_P*vita_h_P)/(PP1_P+PP2_P+(2*tp_P)); 
ac_P=(PP2_P*vita_c_P)/(PP1_P+PP2_P+(2*tp_P)); 
a_total_P=ac_P+ah_P; 

  
%Total heat transfer area on each side% 
Ah_P=V_P*ah_P; 
Ac_P=V_P*ac_P; 
A_total_P=Ac_P+Ah_P; 
%Ratio of free flow area to frontal area% 
sigma_h_P=ah_P*rhh_P; 
sigma_c_P=ac_P*rhc_P; 
%Free flow areas 
Afree_h_P=sigma_h_P*Afr_h_P; 
Afree_c_P=sigma_c_P*Afr_c_P; 
%Reynolds numbers% 
Gh_P=mh_P/Afree_h_P; 
Re_h_P=(4*rhh_P*Gh_P)/mi_h_P; 
Gc_P=mc_P/Afree_c_P; 
Re_c_P=(4*rhc_P*Gc_P)/mi_c_P; 

  
St_Pr_h_P=0.014; 
St_Pr_c_P=0.032; 
%Heat transfer coefficients% 
Cph_P=airProp2(Th_meso_pre, 'cp');%Ta travao san dedomena 
Cpc_P=XSteam('Cp_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15))*1000;%Ta travao san 

dedomena 

  

  
Pr_h_P=(mi_h_P*Cph_P)/lamda_h_P; 
Pr_c_P=(mi_c_P*Cpc_P)/lamda_c_P; 
St_h_P=St_Pr_h_P/(Pr_h_P^(2/3)); 
St_c_P=St_Pr_c_P/(Pr_c_P^(2/3)); 

  
hh_P=St_h_P*Gh_P*Cph_P; 
hc_P=St_c_P*Gc_P*Cpc_P; 

  
%fin effectiveness% 
m_h_P=sqrt((2*hh_P)/(lamdaf_P*tf_h_P)); 
l_h_P=PP1_P/2; 
nf_h_P=tanh(m_h_P*l_h_P)/(m_h_P*l_h_P); 

  
m_c_P=sqrt((2*hc_P)/(lamdaf_P*tf_c_P)); 
l_c_P=PP2_P/2; 
nf_c_P=tanh(m_c_P*l_c_P)/(m_c_P*l_c_P); 

  
%surface effectiveness% 
no_h_P=1-Af_Atot_h_P*(1-nf_h_P); 
no_c_P=1-Af_Atot_c_P*(1-nf_c_P); 
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Rf_h_P=0.001761; 
Rf_c_P=0.000176; 
Np_xoris_P=(W_P+PP1_P)/(tp_P+PP1_P); 
Np_P=round(Np_xoris_P);%stroggilopoiisi% 

 
surface_of_plates_P=L_P*D_P*Np_P; 
surface_of_fins_P=A_total_P-surface_of_plates_P; 

  

  

  

  

  
ena_pros_h_P=(1/(no_h_P*hh_P))+(Rf_h_P/no_h_P)+(1/((Ac_P/Ah_P)*no_c_P

*hc_P))+((Rf_c_P/no_c_P)*(Ah_P/Ac_P))+((tp_P/lamdaf_P)*(Ah_P/surface_

of_plates_P)); 
h_P=1/ena_pros_h_P; 

  

  

  
%Evaporator% 
%Heat exchanger core dimensions% 
W_E=0.63; 
L_E=0.63; 
D_E=0.101; 
Afr_h_E=W_E*L_E; 
Afr_c_E=W_E*D_E; 
V_E=W_E*L_E*D_E; 

  
tp_E=0.0003; 
lamdaf_E=15.1; 
mh_E=mh; % tha ta travao san dedomena 
mc_E=mc; % to idio me pano 

  

  
%surface characteristics% 
%%hotside% 
PP1_E=0.01382; 
rhh_E=0.00384/4; 
tf_h_E=0.000254; 
vita_h_E=951.1; 
Af_Atot_h_E=0.863; 
%coldside% 
PP2_E=0.01382; 
rhc_E=0.00384/4; 
tf_c_E=0.000254; 
vita_c_E=951.1; 
Af_Atot_c_E=0.863; 

  
mi_h_E=airProp2(Th_meso_eva, 'my'); Ta travao san dedomena 
mi_c_E=XSteam('my_pT',P,(Tc_meso_eva - 273.15));%Ta travao san 

dedomena  

  
lamda_h_E=airProp2(Th_meso_eva, 'k');%Ta travao san dedomena  
lamda_c_E=XSteam('tc_pT',P,(Tc_meso_pre - 273.15));%Ta travao san 

dedomena 
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ah_E=(PP1_E*vita_h_E)/(PP1_E+PP2_E+(2*tp_E)); 
ac_E=(PP2_E*vita_c_E)/(PP1_E+PP2_E+(2*tp_E)); 
a_total_E=ac_E+ah_E; 

  
%Total heat transfer area on each side% 
Ah_E=V_E*ah_E; 
Ac_E=V_E*ac_E; 
A_total_E=Ac_E+Ah_E; 
%Ratio of free flow area to frontal area% 
sigma_h_E=ah_E*rhh_E; 
sigma_c_E=ac_E*rhc_E; 
%Free flow areas 
Afree_h_E=sigma_h_E*Afr_h_E; 
Afree_c_E=sigma_c_E*Afr_c_E; 
%Reynolds numbers% 
Gh_E=mh_E/Afree_h_E; 
Re_h_E=(4*rhh_E*Gh_E)/mi_h_E; 
Gc_E=mc_E/Afree_c_E; 
Re_c_E=(4*rhc_E*Gc_E)/mi_c_E; 

  
St_Er_h_E=0.015; 
Cph_E=airProp2(Th_meso_eva, 'cp');%Ta travao san dedomena 

 

  
Pr_h_E=(mi_h_E*Cph_E)/lamda_h_E; 

 
St_h_E=St_Er_h_E/(Pr_h_E^(2/3)); 

 

  
hh_E=St_h_E*Gh_E*Cph_E; 
%SHAH% 
    TH=(Th_meso_eva)-273.15;                                                 
    Tsat=T_sat;        
    hs_E=hh_E;                                                               
    G_E=mc_E/Afree_c_E; 
    rho_l=XSteam('rhoL_T',(Tc_meso_eva-273.15));                             
    rho_v=XSteam('rhoV_T',(Tc_meso_eva-273.15)) ;                            

                                                 
    K_l=XSteam('tcL_T',Tsat);                                                
    Cp_l=(XSteam('CpL_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000;                         

h_f=(XSteam('hL_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000;                        
    h_g=(XSteam('hV_T',(Tc_meso_eva - 273.15)))*1000;                        
    Dh_v=h_g-h_f;                                                            
    poiotita_atmwn=[0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0.95]; 
    di=4*rhc_E;                                                              

     
    athroisma_htp=0;                     %midenizw ti metavliti pou 

tha xrisimopoiw gia na athroizw ta htp 
    for i=1:11; 
    X=poiotita_atmwn(i) ;                %poiotita atmwn  
    Fr=G_E^2/((rho_l^2)*9.81*di); 
    if Fr>0.04  
        Kfr=1; 
    else 
        Kfr=(25*Fr)^(-0.3); 
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    end 
    Co=(((1-X)/X)^0.8)*((rho_v/rho_l)^0.5)*Kfr; 
    if Co>1  
        Fcb=1+0.8*exp(1-realsqrt(Co)); 
    else 
        Fcb=1.8*Co^(-0.8); 
    end 
    Fo=Fcb*((1-X)^0.8); 
    Re_Lo=(G_E*di*(1-X))/mi_l; 
    Pr_Lo=(mi_l*Cp_l)/K_l; 
    h_Lo=0.023*(Re_Lo^0.8)*(Pr_Lo^0.4)*(K_l/di);                             
    hcb=Fo*h_Lo; 
    U=((1/hcb)+(1/hs_E))^(-1);                                               
    q=U*(TH-Tsat);                                                              

Bo=q/(G_E*Dh_v); 
    if Co>1 
        Fnb=231*(Bo^0.5); 
        hnb=max(Fnb,Fcb)*h_Lo;                                                      

diorthwmeno_Fo=Fnb*(1-X)^0.8; 
        diorthwmeno_hcb=diorthwmeno_Fo*h_Lo; 
    else 
        Fcnb=stathero_Fnb*(0.77+0.13*Fcb);                                  

%to Fnb einai panta gia x=0.05 
        hnb=max(Fcnb,Fcb)*h_Lo; 
        diorthwmeno_Fo=Fcnb*((1-X)^0.8); 
        diorthwmeno_hcb=diorthwmeno_Fo*h_Lo; 
    end 

     

     

     
    if i==1 
     stathero_Fnb=Fnb;                                                      

%krataei se mia metavliti to prwto Fnb, 
                                                                            

%prepei na valw kai sto Fcnb to statherio_Fnb 
    end 

     

     
    htp=diorthwmeno_hcb+hnb; 
    athroisma_htp=athroisma_htp+htp; 
    end 
%ypologismos h gia evaporator% 
meso_htp=athroisma_htp/11; 
hc_E=meso_htp; 

  
%fin effectiveness% 
m_h_E=sqrt((2*hh_E)/(lamdaf_E*tf_h_E)); 
l_h_E=PP1_E/2; 
nf_h_E=tanh(m_h_E*l_h_E)/(m_h_E*l_h_E); 

  
m_c_E=sqrt((2*hc_E)/(lamdaf_E*tf_c_E)); 
l_c_E=PP2_E/2; 
nf_c_E=tanh(m_c_E*l_c_E)/(m_c_E*l_c_E); 

  
%surface effectiveness% 
no_h_E=1-Af_Atot_h_E*(1-nf_h_E); 
no_c_E=1-Af_Atot_c_E*(1-nf_c_E); 
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Rf_h_E=0.001761; 
Rf_c_E=0.000176; 
Np_xoris_E=(W_E+PP1_E)/(tp_E+PP1_E); 
Np_E=round(Np_xoris_E);%stroggilopoiisi% 

  
surface_of_plates_E=L_E*D_E*Np_E; 
surface_of_fins_E=A_total_E-surface_of_plates_E; 

  

  

  

  
ena_pros_h_E=(1/(no_h_E*hh_E))+(Rf_h_E/no_h_E)+(1/((Ac_E/Ah_E)*no_c_E

*hc_E))+((Rf_c_E/no_c_E)*(Ah_E/Ac_E))+((tp_E/lamdaf_E)*(Ah_E/surface_

of_plates_E)); 
h_E=1/ena_pros_h_E; 

  

  

  
%Superheater% 
%Heat exchanger core dimensions% 
W_S=0.63; 
L_S=0.63; 
D_S=0.027; 
Afr_h_S=W_S*L_S; 
Afr_c_S=W_S*D_S; 
V_S=W_S*L_S*D_S; 

  
tp_S=0.0003; 
lamdaf_S=15.1; 
mh_S=mh;% tha ta travao san dedomena 
mc_S=mc;  

 
%surface characteristics% 
%hotside% 
PP1_S=0.01382; 
rhh_S=0.00384/4; 
tf_h_S=0.000254; 
vita_h_S=951.1; 
Af_Atot_h_S=0.863; 
%coldside% 
PP2_S=0.01382; 
rhc_S=0.00384/4; 
tf_c_S=0.000254; 
vita_c_S=951.1; 
Af_Atot_c_S=0.863; 

  
mi_h_S=airProp2(Th_meso_sup, 'my');%Ta travao san dedomena 
mi_c_S=XSteam('my_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15))%Ta travao san dedomena 

  
lamda_h_S=airProp2(Th_meso_sup, 'k');%Ta travao san dedomena 
lamda_c_S=XSteam('tc_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15));%Ta travao san 

dedomena 

  

  

  
ah_S=(PP1_S*vita_h_S)/(PP1_S+PP2_S+(2*tp_S)); 
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ac_S=(PP2_S*vita_c_S)/(PP1_S+PP2_S+(2*tp_S)); 
a_total_S=ac_S+ah_S; 

  
%Total heat transfer area on each side% 
Ah_S=V_S*ah_S; 
Ac_S=V_S*ac_S; 
A_total_S=Ac_S+Ah_S; 
%Ratio of free flow area to frontal area% 
sigma_h_S=ah_S*rhh_S; 
sigma_c_S=ac_S*rhc_S; 
%Free flow areas 
Afree_h_S=sigma_h_S*Afr_h_S; 
Afree_c_S=sigma_c_S*Afr_c_S; 
%Reynolds numbers% 
Gh_S=mh_S/Afree_h_S; 
Re_h_S=(4*rhh_S*Gh_S)/mi_h_S; 
Gc_S=mc_S/Afree_c_S; 
Re_c_S=(4*rhc_S*Gc_S)/mi_c_S; 

  
St_Sr_h_S=0.017; 
St_Sr_c_S=0.0065; 
%Heat transfer coefficients% 
Cph_S=airProp2(Th_meso_sup, 'cp');%Ta travao san dedomena 
Cpc_S=XSteam('Cp_pT',P,(Tc_meso_sup-273.15))*1000;%Ta travao san 

dedomena 

  

  
Pr_h_S=(mi_h_S*Cph_S)/lamda_h_S; 
Pr_c_S=(mi_c_S*Cpc_S)/lamda_c_S; 
St_h_S=St_Sr_h_S/(Pr_h_S^(2/3)); 
St_c_S=St_Sr_c_S/(Pr_c_S^(2/3)); 

  
hh_S=St_h_S*Gh_S*Cph_S; 
hc_S=St_c_S*Gc_S*Cpc_S; 

  
%fin effectiveness% 
m_h_S=sqrt((2*hh_S)/(lamdaf_S*tf_h_S)); 
l_h_S=PP1_S/2; 
nf_h_S=tanh(m_h_S*l_h_S)/(m_h_S*l_h_S); 

  
m_c_S=sqrt((2*hc_S)/(lamdaf_S*tf_c_S)); 
l_c_S=PP2_S/2; 
nf_c_S=tanh(m_c_S*l_c_S)/(m_c_S*l_c_S); 

  
%surface effectiveness% 
no_h_S=1-Af_Atot_h_S*(1-nf_h_S); 
no_c_S=1-Af_Atot_c_S*(1-nf_c_S); 

  

  
Rf_h_S=0.001761; 
Rf_c_S=0.000176; 
Np_xoris_S=(W_S+PP1_S)/(tp_S+PP1_S); 
Np_S=round(Np_xoris_S);%stroggilopoiisi% 

  
surface_of_plates_S=L_S*D_S*Np_S; 
surface_of_fins_S=A_total_S-surface_of_plates_S; 
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ena_pros_h_S=(1/(no_h_S*hh_S))+(Rf_h_S/no_h_S)+(1/((Ac_S/Ah_S)*no_c_S

*hc_S))+((Rf_c_S/no_c_S)*(Ah_S/Ac_S))+((tp_S/lamdaf_S)*(Ah_S/surface_

of_plates_S)); 
h_S=1/ena_pros_h_S; 

  

  
h_total(1)=h_P; 
h_total(2)=h_E; 
h_total(3)=h_S; 

  

  
end 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


