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1. Τα παρακάτω αποτελέσµατα προέκυψαν από δοκιµή σε εφεδρικό ατµοστρόβιλο (τουρµπίνα) 
παραγωγής ισχύος σε ατµοηλεκτρικό εργοστάσιο: ∆ιοχετεύσαµε ατµό 13.5 bar και 370o C, 
και παρατηρήσαµε ότι στην έξοδο της τουρµπίνας, σε πίεση 0.08 bar, είχαµε απλά 
κεκορεσµένο ατµό. Να υπολογίσετε τον ισεντροπικό βαθµό απόδοσης της τουρµπίνας. 

 
Με την παραδοχή µιάς καλά σχεδιασµένης τουρµπίνας αξιόπιστου κατασκευαστή, µπορούµε να 
αγνοήσουµε τις απώλειες θερµότητας από το κέλυφος καθώς και τους όρους διαφορών κινητικής – 
δυναµικής ενέργειας στην είσοδο – έξοδο. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο ισεντροπικός βαθµός απόδοσης 
είναι και συνολικός βαθµός απόδοσης η=∆H/∆HS. Οπότε απλά χρειάζεται να προσδιορίσουµε από 
τους πίνακες ατµών, την πραγµατική µεταβολή ενθαλπίας, καθώς και την ιδανική, ισεντροπική 
µεταβολή ενθαλπίας µέχρι τα 0.08 bar. 
Στις συνθήκες εισόδου του ατµού: P1=13.5 bar, T1=370oC, από τους πίνακες υπέρθερµου ατµού 
παίρνουµε H1=3194.7 kJ/kg, S1=7.2244 kJ/kg K. 
Από τον πίνακα για τον κεκορεσµένο ατµό στα 0.08 bar, βρίσκουµε: 
Η2=2577.1 kJ/kg, οπότε ∆H=H2-H1=2577.1-3194.7=-617.6 kJ/kg 
 
Στη συνέχεια βρίσκουµε την ενθαλπία εξόδου στην ιδανική, ισεντροπική εκτόνωση έως τα 0.08 bar, 
θέτοντας S2’=S1=7.2244 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εντροπία του κεκορεσµένου ατµού στα 0.08 bar είναι 8.2295 
kJ/kgK, η οποία είναι υψηλότερη από την εντροπία εξόδου της ιδανικής τουρµπίνας  S2’. Εποµένως 
συµπεραίνουµε ότι η κατάσταση 2’ ευρίσκεται στην περιοχή του υγρού ατµού, και θα πρέπει να 
προσδιορίσουµε την ποιότητα x. 
Στα 0.08 bar έχουµε S2’=Sf+xSfg, οπότε 7.2244=0.5926+7.6370x, και x=0.868 
Η ζητούµενη ενθαλπία H2’ δίνεται από τη σχέση: 
Η2’=Hf+xHfg 
Σε πίεση 0.08 bar έχουµε Hf=173.9, Ηfg=2403.2 kJ/kg 
Οπότε H2’=173.9+0.868 2403.2=2259.9 kJ/kg 
και (∆H)S=H2’-H1=2259.9-3194.7= -934.8 kJ/kg 
οπότε προκύπτει: η=0.661 
 

2. Να υπολογίσετε τη σύσταση ισορροπίας (σύσταση ελαχιστοποίησης της συνολικής 
συνάρτησης Gibbs), σε θερµοκρασία 1000 K και πίεση 101.325 kPa, ενός µίγµατος των 
παρακάτω αερίων που προέρχονται από την αναµόρφωση φυσικού αερίου µε ατµό:  CH4, 
H2O, CO, CO2 και H2. Το καυσαέριο προήλθε από την αντίδραση 2 mol CH4 και 3 mol H2O. 

∆ίδονται οι παρακάτω τιµές για τα ∆Gf
o: 

∆Gf
o
CH4=19300 J/mol, ∆Gf

o
H2O=-192720 J/mol,  ∆Gf

o
CO=-200715 J/mol, ∆Gf

o
CO2=-396110 J/mol, 

∆Gf
o
H2=0 

Να γίνει η παραδοχή ιδανικού µίγµατος αερίων, και να χρησιµοποιηθεί η απλοποιηµένη µορφή της 
εξίσωσης υπολογισµού της ισορροπίας µε τη µέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrange: 
∆Gfi

o+R T lnyi + Σ λk αik = 0 
Καθώς και η εξισώσεις ισοζυγίων µάζας (στοιχειοµετρία): Σ yi αik = Ak/ Σηi 
Οπου Ak ο συνολικός αριθµός ατοµικών µαζών του στοιχείου k στο σύστηµα (µίγµα),  
ΑC=2, AO=3, AH=14 
Τα αik (αριθµός ατόµων του στοιχείου k στο µόριο i), δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
αέριο αik= αριθµός ατόµων στοιχείου k ανά µόριο ουσίας (αερίου) i 
CH4 αCH4,C=1 αCH4,Ο=0 αCH4,Η=4 
H2O αH2O,C=0 αH2O,Ο=1 αH2O,Η=2 
CO αCO,C=1 αCO,Ο=1 αCO,Η=0 
CO2 αCO2,C=1 αCO2,Ο=2 αCO2,Η=0 
H2 αH2,C=0 αH2,Ο=0 αH2,Η=2 
 
 



 
Λύση: 
 
Οι παρακάτω 5 εξισώσεις προκύπτουν για τα 5 αέρια (R=8314  J/mol): 
CH4: 19300  + R T lnyCH4  + λC + 4 λH  =0 
H2O: -192720 + R T lnyH2O  + 2λH + λO  =0 
CO: -200715 + R T lnyCO  + λC + λO  =0 
CO2: -396110 + R T lnyCO2  + λC + 2 λO  =0 
H2:     R T lnyH2  + 2 λH   =0 
 
Επιπλέον, προκύπτουν άλλες 3 εξισώσεις από στοιχειοµετρία (ισοζύγια C, H, O) 
 
C: yCH4 + yCO + yCO2   = 2/Σηi 
H: 4 yCH4 + 2 yH2O + 2 yH2  = 14/Σηi 
O: yH2O + yCO + 2 yCO2  = 3/Σηi 
 
Και βέβαια, το άθροισµα των µοριακών κλασµάτων των συστατικών του µίγµατος είναι µονάδα: 
 
yCH4 + yH2O + yCO + yCO2 + yH2 = 1 
 
Η επίλυση του συστήµατος των 9 εξισώσεων µας δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 
yCH4 = 0.0199 
yH2O = 0.0995 
yCO = 0.1753 
yCO2 = 0.0359 
yH2 = 0.6694 
 
Σηi=8.656 
 
Ενώ οι τιµές που παίρνουν οι 3 πολλαπλασιαστές Lagrange, είναι οι παρακάτω: 
 
λC/ R T = 0.797 
λO/ R T = 25.1 
λH/ R T = 0.201 
 
3. Μιά µονοκατοικία έχει µέγιστη απαιτούµενη ισχύ θέρµανσης Qmax=12 kW, για θερµοκρασία 
περιβάλλοντος tmin=-14 oC. Η µονοκατοικία θερµαίνεται µε θερµαντικά σώµατα τα οποία είναι 
διαστασιολογηµένα για µέγιστη θερµοκρασία επιφανείας τους tH

max= 55oC. Εάν η θερµοκρασία στο 
εσωτερικό των χώρων διατηρείται σταθερά στους 20oC και η απαιτούµενη ισχύς θέρµανσης είναι 
ανάλογη της διαφοράς εσωτερικής – εξωτερικής θερµοκρασίας, να υπολογίσετε την απαιτούµενη ισχύ 
θέρµανσης Q, καθώς και σε ποιά τιµή θα πρέπει να ρυθµίσουµε τη µέση θερµοκρασία επιφανείας των 
θερµαντικών σωµάτων όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι στους 0oC. Επίσης, για την 
περίπτωση αυτή να υπολογίσετε της ροή εξέργειας EH που εξέρχεται από τα θερµαντικά σώµατα, 
καθώς και την αντίστοιχη ροή εξέργειας EQ που κερδίζει ο χώρος. Αφαιρώντας µεταξύ τους τις δύο 
προηγούµενες τιµες να υπολογίσετε το ρεύµα απώλειας εξέργειας κατά τη µετάδοση θερµότητας από 
τα θερµαντικά σώµατα στον αέρα του δωµατίου. 
 
Q=7.06 kW και tH=40.5 oC προκύπτει η µέση θερµοκρασία των σωµάτων. 
Προκύπτει  
ΕΗ=(1-273.15/313.65) 7.06 kW= 0.91 kW 
και αντίστοιχα για τη ροή εξέργειας που εισέρχεται στο χώρο (αέρας) 
EQ=(1-273.15/293.15) 7.06 kW= 0.48 kW 
Οπότε προκύπτει η απώλεια εξέργειας κατά τη µετάδοση θερµότητας 
Ev=0.43 kW. 
 
 


