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ΜΗΥΑΝΗ STIRLING 

Η μηχανή Stirling είναι μια θερμική μηχανή εξωτερικήσ καύςησ η οποία παράγει 

κινητική ενέργεια ( έργο ) χρηςιμοποιώντασ θερμική ενέργεια από οποιαδήποτε πηγή. 
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1.Εηζαγσγή –Μεραλέο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θαύζεο  

Θεξκηθέο κεραλέο ή ζεξκνθηλεηήξεο, νλνκάδνληαη νη κεραλέο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηελ ζεξκόηεηα πνπ 
παξάγεηαη από ηελ ρεκηθή ελέξγεηα ηεο θαύζεο, ζε κεραληθό έξγν. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θαύζεο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:  
 
 
 Μεραλή Εζσηεξηθήο θαύζεσο  (ΜΔΚ ) 

Μηα κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο ή θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο είλαη έλαο θηλεηήξαο ζηνλ νπνίν ε 

θαύζε ηνπ θαπζίκνπ γίλεηαη ζε έλα ζάιακν θαύζεο πνπ βξίζθεηαη νιόθιεξνο κέζα ζην θηλεηήξα.  

ύκθσλα κε έλα γεληθό νξηζκό, ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο είλαη κηα ζεξκηθή κεραλή, ζηελ νπνία 

θαίγεηαη έλα θαύζηκν παξνπζία αέξα κέζα ζε έλα ζάιακν (ζάιακνο θαύζεο) θαη από ηελ εμώζεξκε 

αληίδξαζε ηνπ θαπζίκνπ κε ηνλ νμεηδσηή (ζεξκηθή θαύζε ειεύζεξεο θιόγαο ζε αέξηα θαηάζηαζε), πνπ είλαη 

ην νμπγόλν ηνπ αέξα, δεκηνπξγώληαο ζεξκά αέξηα. ηνλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο είλαη πάληα ε 

εθηόλσζε ηεο πίεζεο ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη όπνπ εθαξκόδνπλ δύλακε ζην θηλεηό κέξνο ηνπ θηλεηήξα, 

όπσο ηα έκβνια ή πηεξύγηα. 

 

Μεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο απηνθηλήηνπ.(ΜΔΚ)  

 

Μεραλή εμσηεξηθήο θαύζεο.  Ζ θαύζε γίλεηαη έμσ 

από ην αηκνζηξόβηιν 

 
 Μεραλή Εμσηεξηθήο θαύζεσο 
 
Μεραλέο Εμσηεξηθήο θαύζεσο νλνκάδνληαη νη κεραλέο όπνπ ε θαύζε δελ ιακβάλεη κέξνο ζην ρώξν 
παξαγσγήο έξγνπ αιιά έμσ από απηόλ θαη ζηηο νπνίεο ην κέζν παξαγσγήο έξγνπ δελ είλαη ην θαπζαέξην 
αιιά θάπνην άιιν ζηνηρείν ζπλήζσο ξεπζηό όπσο π.ρ. λεξό. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη 
αηκνζηξόβηινη, νη αηκνκεραλέο αιιά θαη βεβαίσο ε κεραλέο Stirling .  
 
 
Πιενλεθηήκαηα εμσηεξηθήο θαύζεο ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή.  

 

 Μία κεραλή πνπ θηλείηαη θαίγνληαο βελδίλε δελ κπνξεί λα θηλεζεί κε πεηξέιαην θαη ζέιεη ζνβαξέο 
κεηαηξνπέο γηα λα θηλεζεί κε πγξαέξην.  
 

 Αλ ζε κία κεραλή εμσηεξηθήο θαύζεο ηειεηώζεη ην πγξό θαύζηκν ,γηα ηελ παξνρή ηεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε βηνκάδα (μύια θ.α.) ή θάηνπηξα ζπγθέληξσζεο ειηαθήο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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αθηηλνβνιίαο ή αθόκα ππξεληθή ελέξγεηα , όπσο αλακέλεηαη λα παξαρζεί ε ελέξγεηα ζην δηάζηεκα 
όηαλ κεηαλαζηεύζνπλ νη πξώηνη άλζξσπνη ζην θεγγάξη ή ζην Άξε. 

 

 Δπηπιένλ εμειίζζνληαο κία κεραλή εμσηεξηθήο θαύζεο θαη βειηηώλνληαο ηελ απόδνζε ηεο θαη 
κεηώλνληαο ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο κπνξνύκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε όια ηα κέξε ηεο γεο , 
γηαηί παληνύ κπνξεί λα παξαρζεί ζεξκηθή  ελέξγεηα αιιά θαη βεβαίσο γηα πάξα πάξα πνιιά ρξόληα 
αθνύ πάληα ζα κπνξνύκε λα παξάγνπκε ζεξκηθή ελέξγεηα κέρξη λα εμαθαληζηεί ν ήιηνο καο. 
 

 Οη κεραλέο εμσηεξηθήο θαύζεο έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο εμέιημεο ελώ νη κεραλέο εζσηεξηθήο 
θαύζεο έρνπλ θζάζεη ζηα όξηα εμέιημεο ηνπ κεηά από 100 θαη πιένλ ρξόληα εξεπλώλ θαη κεηαηξνπώλ. 

 
Η κεραλή Stirling είλαη κηα ζεξκηθή κεραλή εμσηεξηθήο θαύζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλε 

πνζόηεηα αέξα πνπ θπθινθνξεί κέζα ζε κηα θιεηζηή δηαδξνκή, ή αλ ζέιεηε, δνρείν.  
 
πκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δθηόο από ηηο ηδηαίηεξεο ρξήζεο ηεο πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηάεη απηή ηελ 

επνρή ε ρξήζε ηεο κεραλήο ζηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ήιηνο , βηνκάδα ) . 

Ζ  έιιεηςε ελεξγεηαθώλ πόξσλ απαηηνύλ ηελ εύξεζε  ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο,  θπξίσο 

από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ήιηνο , βηνκάδα ), αιιά ηαπηόρξνλα λα ππάξρεη επειημία ρξήζεο ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε ελεξγεηαθόο πόξν ηεο πεξηνρήο , δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε κεραλή stirling 

αθνύ απηό πνπ δεηάεη είλαη εμσηεξηθή ζεξκηθή ελέξγεηα ρσξίο λα ελδηαθέξεη ε πεγή ηεο.  

Δπηπιένλ είλαη ηδαληθή γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ώζηε λα ππάξρεη βέιηηζηε 

απόδνζε ζε ζρέζε κε ηελ εηζεξρόκελε ελέξγεηα κε απνηέιεζκα εμνηθνλόκεζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ αιιά θαη 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

πκπαξαγσγή είλαη ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο (ή κεραληθήο) θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο από 

ηελ ίδηα αξρηθή πεγή ελέξγεηαο 

Σα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο εθηόο ησλ Μεραλώλ STIRLING  είλαη ηα παξαθάησ. 

 

πζηήκαηα Αηκνζηξνβίινπ 

πζηήκαηα Αεξηνζηξνβίινπ 

πζηήκαηα κε Παιηλδξνκηθή 
Μεραλή Δζσηεξηθήο Καύζεο 

πζηήκαηα πλδπαζκέλνπ Κύθινπ 

Κύθινη Βάζεο Rankineκε Οξγαληθά 
Ρεπζηά 

Σππνπνηεκέλεο Μνλάδεο 
πκπαξαγσγήο ("Παθέηα") 

Κπςέιεο Καπζίκνπ 

 

http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3321.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3322.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3323.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3323.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3324.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3325.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3325.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3326.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3326.html
http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi3327.html
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2. Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο κεραλήο stirling. 

 
Η Μεραλή ηνπ Stirling παιαηά αιιά θαη πνιύ ζύγρξνλε! 

 
Από ηε ζύιιεςε ηεο ηδέαο ζηελ δεκηνπξγία ηεο . Αηδεζηκόηαηνο Ρόκπεξη ηέξιηλγθ  

 

                                
 

 

 
Ο R. Stirling γελλήζεθε ζην Cloag ηεο θνηίαο ζηηο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 1790. πνύδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Γιαζθόβεο θαη ηνπ Δδηκβνύξγνπ (1805-1808), καζεκαηηθά, κεηαθπζηθή, ξεηνξηθή, Λαηηληθά θαη Διιεληθά ζε 
πξνρσξεκέλν επίπεδν. Υεηξνηνλήζεθε πάζηνξαο ζηηο 19 επηεκβξίνπ 1816 θαη δύν κήλεο αξγόηεξα 
θαηνρύξσζε θαη εθάξκνζε ηελ επξεζηηερλία ηνπ (UK Patent 4081) πάλσ ζηε κεραλή Stirling θαη ζηνλ ζεξκηθό 
αλαγελλεηή (regenerator) ηνλ νπνίν ν ίδηνο νλόκαδε νηθνλνκεηήξα (economizer).  
 
Σε κεραλή ραξαθηήξηδε ε  θπθιηθή ζέξκαλζε θαη ε ςύμε ηνπ εζσηεξηθνύ ξεπζηνύ κε ηε βνήζεηα κηαο 
εμσηεξηθήο πεγήο ζεξκόηεηαο, αιιά ε ζπζθεπή δελ ήηαλ αθόκα γλσζηή σο  
κία κεραλή Stirling. Απηό ην όλνκα επηλνήζεθε ζρεδόλ εθαηό ρξόληα αξγόηεξα από ηνλ Οιιαλδό κεραληθό 
Rolf Meijer γηα λα πεξηγξάςεη όινπο ηνπ θηλεηήξεο  θιεηζηνύ θύθινπ κε αλαγέλλεζε ηνπ ξεπζηνύ . 
  
Οη Stirling θηλεηήξεο είλαη κνλαδηθνί κεηαμύ ησλ ζεξκηθώλ θηλεηήξσλ επεηδή έρνπλ κία  πνιύ πςειή 
ζεσξεηηθή απόδνζε ζύκθσλα κε ην θύθιν Carnot, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζρεδόλ ίζε κε ηε 
ζεσξεηηθή κέγηζηε απόδνζε ηνπ.  
 
Οι Stirling κινηηήπερ κινούνηαι με ηην διαζηολή (θέπμανζη)  και ζςζηολή (τύξη) ηος εζυηεπικού 
αεπίος. Η ζηαθεπή ποζόηηηα  ηος αεπίος μέζα ζε μια μησανή Stirling μεηαθέπεηαι πέπα δώθε μεηαξύ 
ενόρ καςηού σώπος και ενόρ κπύος σώπος, και έηζι κςκλικά διαζηέλλεηαι και ζςζηέλλεηαι ηο 
εζυηεπικό αέπιο. 
 
Ζ επξεζηηερλία ηνπ R. Stirling πεξηέγξαθε έλα πιήζνο από εθαξκνγέο πάλσ ζε γπαιί θαη ζε δηάθνξνπο 
θιηβάλνπο. Δπίζεο πεξηέγξαθε θαη κηα κεραλή ηζρύνο (εξγνπαξαγσγό) πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί 
κε κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ζε ζρέζε κε ηηο κεραλέο αηκνύ πνπ ππήξραλ θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ 
εθείλε ηελ επνρή. Ζ κεησκέλε θαηαλάισζε νθεηιόηαλ ζηελ ύπαξμε ηνπ αλαγελλεηή.  
 
Καη άιινη όπσο ν Sir George Caley (1807) είραλ εθεύξεη κεραλέο αέξα πξηλ από ηνλ R. Stirling. Δπίζεο ήηαλ 
ήδε γλσζηέο από ην 1699 θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ απνθαινύληαλ κεραλέο αέξα. Ο νηθνλνκεηήξαο ή 
αλαγελλεηήο ππήξμε όκσο έλα πνιύ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο παηέληαο ηνπ 1816. Απηέο νη θαηλνηνκίεο ήηαλ 
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πνιύ αμηόινγεο ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη πξνεγήζεθαλ ηεο γέλλεζεο ηεο ζεξκνδπλακηθήο θαη ησλ 
ζπγγξακκάησλ ηνπ Sadi Carnot (1796-1832)! 
 
Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί ζεσξνύλ όηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ αηδεζηκόηαηνπ R. Stirling γηα κηα ηέηνηα κεραλή ήηαλ 
απνηέιεζκα ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έδεηρλε γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ ελνξηώλ ηνπ 
θαζώο νη αηκνκεραλέο είραλ ηελ επνρή εθείλε εθηεηακέλε ρξήζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
 
Εμαηηίαο ησλ κε αλζεθηηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ θαηαζθεπή θαπζηήξσλ (ν ράιπβαο ή ν 
ζίδεξνο ηνπ Sir Henry Bessemer δελ είρε αθόκα εθεπξεζεί), ζπρλά έζθαγαλ κε θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα 
γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνύιεπαλ θνληά. Οη ζπλέπεηεο ηνπ αηκνύ κε πςειή πίεζε ζην αλζξώπηλν ζώκα 
είλαη ζεκαληηθέο, όπσο κπνξεί λα βεβαηώζεη όπνηνο έρεη εκπεηξία εγθαύκαηνο από αηκό ζηελ θνπδίλα. 
 
Ζ κεραλή Stirling δελ έζθαγε γηαηί νη πηέζεηο δελ έθηαλαλ ζε απηό ην πςειό επίπεδν. Απιά ζηακαηνύζε όηαλ 
πάζαηλε βιάβε ν ζεξκαληήξαο ηεο, ιόγσ ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ή αηέιεηαο ζην πιηθό ή ζηελ θαηαζθεπή. 
Έηζη εθεπξέζεθε κηα πεξηζζόηεξν εμεπγεληζκέλε θαη απνδνηηθή κεραλή ζε αληηθαηάζηαζε ηεο αηκνκεραλήο, 
γηα λα ζσζνύλ δσέο θαη λα βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ελνξηηώλ. 
 
Σν 1818 θαηαζθεύαζε κηα κεραλή αέξνο πάλσ ζην αξρηθό ηνπ ζρέδην γηα λα αληιεί λεξό γηα έλα ιαηνκείν 
πέηξαο. Αξθεηά από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε κεραλνινγία θαζώο επίζεο θαη κε ηελ 
ηεξνζύλε.  
Σν 1820 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ λεόηεξν αδειθό ηνπ James (1800-1876) ν νπνίνο ήηαλ πνιύ θαιόο κεραληθόο 
θαη ε θηλεηήξηα δύλακε ζηελ πινπνίεζε θαη ηειεηνπνίεζε ηεο εθεύξεζεο ηνπ R. Stirling.  
 
Ο James ππέζεζε όηη ζα κπνξνύζε λα παξαρζεί πεξηζζόηεξε κεραληθή ελέξγεηα αλ ρξεζηκνπνηνύζαλ αέξα 
(ζαλ εξγαδόκελν κέζν) ζε πίεζε κεγαιύηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο. Ζ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ 
πξνζπαζεηώλ ηνπο, πνπ έρεη θαηαγξαθεί, έγηλε ζηελ Dundee Foundry Company όπνπ εξγαδόηαλ ν James. 
Καηαζθεπάζηεθε ζην ρπηήξην ππό ηηο νδεγίεο ηνπ (θαη ππνζέηνπκε κε ζρέδηό ηνπ) κία πνιύ κεγάιε κεραλή, 
κε έκβνια δηπιήο δξάζεο (double acting piston) θαη όρη κε έλα αιιά κε δύν ηκήκαηα ζεξκαληήξα (heater) θαη 
εθηνπηζηή (displacer). Απηή ε κεραλή Stirling παξείρε ελέξγεηα ζην ρπηήξην γηα κεξηθά ρξόληα έσο όηνπ 
θζνξέο ζην πιηθό ζε αθαηάιιειν ρξόλν νδήγεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από κηα αηκνκεραλή. Σν 1876 ν 
αηδεζηκόηαηνο R. Stirling έγξαθε [Walker, 2] ζε έλα γξάκκα γηα ηνλ αδειθό ηνπ James, ν νπνίνο είρε κόιηο 
πεζάλεη, “…Απηέο νη αηέιεηεο έρνπλ απαιεηθζεί ζε κεγάιν βαζκό από ην ρξόλν θαη εηδηθά από ηε κεγαινθπΐα 
ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Bessemer. Δάλ ν ζίδεξνο ή ν ράιπβαο ηνπ Bessemer ήηαλ γλσζηνί ηξηάληα ή ζαξάληα 
ρξόληα πξηλ, είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ε κεραλή αέξα (κεραλή Stirling) ζα είρε κεγάιε επηηπρία… Απνκέλεη ζε 
θάπνην ηθαλό θαη θηιόδνμν κεραληθό ζην κέιινλ λα ην επαλαιάβεη θάησ από επλντθόηεξεο ζπλζήθεο θαη κε 
πιήξε επηηπρία…”. 
 
Αλαπηύρζεθαλ θαη άιιεο επξεζηηερλίεο ην 1827 θαη ην 1840 γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραλώλ αέξα. Γπζηπρώο 
θακηά από ηηο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ή δεκνζηεύζεηο ηνπ R. Stirling δελ έρεη δηαζσζεί εθηόο από δύν κνληέια 
κεραλώλ θηηαγκέλα από ηνλ ίδην όηαλ ήηαλ πάζηνξαο ζην Kilmarnock. Απηά ηα κνληέια είραλ γίλεη δσξεά 
ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Γιαζθόβεο θαη ηνπ Δδηκβνύξγνπ πξηλ από ην 1824. 
 
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνύξγνπ ε κεραλή ηνπ R. Stirling ρξεζηκνπνηείην από ηνλ θαζεγεηή John Leslie ν 
νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ήηαλ αλαγθαία ε πξαθηηθή ηεο επίδεημε. Σν 1975 ην Σκήκα Φηινζνθίαο ηεο Φπζηθήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δώξηζε ηε κεραλή ζην Βαζηιηθό Μνπζείν ηεο θνηίαο όπνπ θαη ηώξα αθόκα είλαη ζε 
ιεηηνπξγία. ηε Γιαζθόβε ε κεραλή αξρηθά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αθέζεθε μεραζκέλε έσο όηνπ βξέζεθε ην 
1847 από ηνλ ηόηε θαζεγεηή ηεο Φηινζνθίαο ηεο Φπζηθήο William Thomson πνπ αξγόηεξα νλνκάζζεθε 
Λόξδνο Kelvin. Ο Thomson ρξεζηκνπνίεζε ην κνληέιν γηα λα δείμεη όηη ε κεραλή δνύιεπε ζε αληηζηξεπηό 
θύθιν. Ζ κεραλή ήηαλ ζε ζπλερή ιεηηνπξγία από ην Thomson γηα επεμήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο. Λεηηνπξγεί αθόκε ζηε Γιαζθόβε όπσο θαη άιια ηζηνξηθά επηηεύγκαηα ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηνπ 
Σκήκαηνο ηεο Φπζηθήο. Έλα αληίγξαθν ηεο κεραλήο ιεηηνπξγεί ζην Μνπζείν Δπηζηεκώλ ηνπ Λνλδίλνπ. 
 
Ζ επξεζηηερλία ηνπ R. Stirling, πεξηείρε όια απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδνπλ ηε κεραλή πνπ 
αθνινπζεί ηνλ νκώλπκν θύθιν. 
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Καζεγεηήο Ivo Kolin 
 
Μεηά από 100 πεξίπνπ ρξόληα πνπ ε κεραλή είρε κείλεη ζην ρξνλνληνύιαπν ηεο ηζηνξίαο άξρηζε ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ κε θύξηα θαηεύζπλζε κεραλέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ρακειέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο. 

 
ηηο αξρέο ηνπ 1983, ν θαζεγεηήο Ivo Kolin ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Εάγθξεκπ, ζηελ Κξναηία, έδεημε ηελ 
πξώηε ρακειήο δηαθνξηθήο ζεξκνθξαζίαο Stirling κεραλή ζε έλα αθξναηήξην πνπ έκεηλε έθπιεθην. Ο 
θηλεηήξαο απηόο ιεηηνύξγεζε ζε κηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ 100 ° C, ε νπνία θαηά ηελ επνρή εθείλε ήηαλ 
κηα εθπιεθηηθά ρακειή ηηκή. Ζ κεραλή ιεηηνύξγεζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κε ηε δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο λα κεηώλεηαη ζπλέρεηα θαη ηειηθά ζηακάηεζε όηαλ ε δηαθνξά έπεζε θάησ από 20 ° C. Απηό ην 
θαηόξζσκα ήηαλ αθόκε πην αμηνζεκείσην αλ ζθεθηεί θαλείο ηε κεραλή θαηαζθεπάζηεθε εμ νινθιήξνπ κε 
εξγαιεία ρεηξόο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν θαζεγεηήο Kolin ζπλέρηζε λα βειηηώλεη ηνλ 
θηλεηήξα ρακειώλ δηαθνξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ ν νπνίνο  εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζε έλα δηάθξαγκα, αιιά 
επέηπρε απινπνίεζε ηνπ αξρηθνύ πνιύπινθνπ κεραληζκνύ θίλεζεο displacer.  
 
Ο θαζεγεηήο James Senft  

 
Καηά ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1990 ν θαζεγεηήο Senft ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οπηζθόλζηλ 
ζπλέιαβε ηελ ηδέα γηα  θηλεηήξεο Stirling  πνιύο ρακειήο δηαθνξηθήο ζεξκνθξαζίαο.  Ο θαζεγεηήο Senft, ζε 
ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Kolin, δεκηνύξγεζε πνιιέο από ηηο ζρεδηαζηηθέο ιύζεηο γηα stirling 
θηλεηήξεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα κε πνιύ ρακειή δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο. 
  
Σν 1992 ν θαζεγεηήο Senft θιήζεθε λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη κηα κεραλή πνιύ ρακειήο δηαθνξάο 
ζεξκνθξαζίαο γηα ηε NASA. Απηή ε κεραλή, νλνκάδεηαη Ν-92, ε νπνία κεηά από ζπλερήο βειηηώζεηο 
ιεηηνπξγεί, κε κηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηόζν ρακειά όζν 6 ° C.  
  
Kontax Engineering Ltd 
  
Ζ γθάκα ησλ θηλεηήξσλ KS ρακειώλ δηαθνξηθώλ Θεξκνθξαζηώλ Stirling ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε ζηελ 
Αγγιία ην 2002, θαη είλαη ζε ζπλερή παξαγσγή από ηόηε. Ζ επηρείξεζε Kontax ρξεζηκνπνηεί ζύγρξνλα 
κεραλήκαηα παξαγσγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηζζόηεξσλ  από ηα  εζσηεξηθά κέξε ησλ θηλεηήξσλ , ην 
νπνίν επηηξέπεη γηα πνιύ απζηεξό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο κε απνηέιεζκα πνιύ πνηνηηθέο θαη 
απνδνηηθέο κεραλέο (θπξίσο κνληέια). 
  
Σν κέιινλ  
 
Δπεηδή νη Stirling θηλεηήξεο είλαη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ κε κηα κεγάιε πνηθηιία από πεγέο 
ζεξκόηεηαο, έρνπλ πξνζειθύζεη κεγάιε πξνζνρή ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζήκεξα.  
Ζ δεδνκέλε αλαπνηειεζκαηηθή θαύζε ησλ θαπζίκσλ δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κέζα ζε κηα κνλάδα 
παξαγσγήο ελέξγεηαο όπσο ν θηλεηήξαο Stirling, αιιά κπνξεί λα γίλεη εμσηεξηθά επηηξέπνληαο έηζη λα 
ειέγρνληαη νη επηβιαβείο εθπνκπέο γεγνλόο πνπ βνεζά λα κεησζνύλ δξαζηηθά. 
  
Πνιιέο ρώξεο θαη ηδξύκαηα εξεπλνύλ ηώξα Stirling θηλεηήξεο.  
ε ρώξεο πνπ έρνπλ πνιιέο γεσζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα, όπσο ε Νέα Εειαλδία, νη Stirling θηλεηήξεο 
ζεσξνύληαη σο κηα βηώζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα νξπθηά θαύζηκα θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα.  
  
Σα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη κε θηλεηήξεο stirling είλαη ζε εξεπλεηηθό πεδίν αθόκα. 
 
Μνλάδεο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηα ζεξκηθά απόβιεηα πνπ παξάγνληαη 
από ιέβεηεο έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί. 
 
Οη  κεραλέο Stirling δηεξεπλώληαη από ηε NASA, γηα ρξήζε ζε δηαζηεκηθά νρήκαηα. 
 
Με ηελ επηθύξσζε ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην από 141 ρώξεο, νη Stirling θηλεηήξεο θαίλεηαη ηέιεηα ιύζε 
ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε κεγάιν βαζκό απόδνζεο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. 
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3. Επίδξαζε ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ 
 
Οη κεραλέο stirling απαληάλε ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ θζελή ελέξγεηα θαη από όιεο ηηο πεγέο ζε 
όιν ηνλ θόζκν κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην θόζηνο ησλ ηξνθώλ ζηελ εηξήλεπζε – αθνύ μέξνπκε πόζνη 
πόιεκνη γίλνληαη γηα ηα πεηξέιαηα- αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ππναλάπηπθησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ αζήκαληεο 
πεγέο ελέξγεηαο. Δθηόο από ηελ βάζε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή θαη ζηελ αηρκή όπσο ζηηο 
δηαζηεκηθέο απνζηνιέο πνπ μέξνπκε όινη πόζν πξνζθέξνπλ ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε 
ηερλνινγηθά πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ πνην εύθνιε. 
 
Όζν αθνξά ην πεξηβάιινλ , δελ ππάξρεη άιιε κεραλή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ελέξγεηαο αιιά θαη απιέο κε ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ξύπσλ αθόκα θαη από νξπθηά θαύζηκα 
αθνύ απηά αμηνπνηνύληαη ζε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη πνην εύθνιν λα αληηκεησπηζηνύλ νη ξύπνη ηνπο. 
 
Παξόια όκσο απηά ηα πιενλεθηήκαηα νη κεραλέο stirling αλ θαη παιηά εθεύξεζε δελ πξνσζήζεθαλ αξθεηά 
γηαηί είλαη δύζθνιά ηερλνινγηθά λα θαηαζθεπαζηνύλ. 
 
Με ην λέν πξίζκα όκσο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο καδί κε 
ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο αλζξσπόηεηαο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ πνιύ θαιέο θαη θζελέο κεραλέο 
stirling ιύλνληαο ηα ηερλνινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα. 
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4. Αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο θαη εμαξηήκαηα πνπ απνηειείηαη. 
 
Η κεραλή Stirling είλαη κηα ζεξκηθή κεραλή εμσηεξηθήο θαύζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλε 
πνζόηεηα αέξα πνπ θπθινθνξεί κέζα ζε κηα θιεηζηή δηαδξνκή, ή αλ ζέιεηε, δνρείν. 
 
Όπσο θάζε ζεξκηθή κεραλή, δηαζέηεη δύν δεμακελέο, κία ζεξκή θαη κηα ςπρξή. Ο αέξαο κπνξεί θαη 
θπθινθνξεί ρσξίο δπζθνιία αλάκεζα ζηηο δύν δεμακελέο. Όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζεξκή δεμακελή, ν όγθνο ηνπ 
αέξα απμάλεηαη ελώ όηαλ ν αέξαο βξίζθεηαη ζηελ ςπρξή δεμακελή, ν όγθνο ηνπ κεηώλεηαη.(ιόγσ ηδηνηήησλ 
ησλ κνξίσλ ηνπ).  
Όηαλ κηινύκε γηα δεμακελέο, ελλνώ θπζηθά θπιίλδξνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ έκβνια πνπ κπνξνύλ θαη 
θηλνύληαη κε επθνιία. Αληίζηνηρε κεηαβνιή κε ηε ζεξκνθξαζία, “παζαίλεη” θαη ε πίεζε θαη απηό αλαγθάδεη 
νπζηαζηηθά ηα έκβνια λα θηλεζνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ζε ζπλεξγαζία λα θαηαθέξνπλ λα θηλήζνπλ ηνλ 
ζηξνθαινθόξν άμνλα, ή κε πην απιά ιόγηα, λα δώζνπλ θίλεζε ζηνλ πηζαλό ηξνρό κηαο ζπζθεπήο ή ελόο 
απηνθηλήηνπ. 
 

νξίζηε θαη κεξηθά video 

http://www.youtube.com/watch?v=D7NV38Ymep0&feature=channel_page 
http://www.youtube.com/watch?v=q7_1W799nkk&feature=channel_page 
http://www.youtube.com/watch?v=AifGfayZHzc 
http://www.youtube.com/watch?v=Ch4PvwLAYzw&feature=related 
 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ζεξκνδπλακηθό θύθιν ηεο κεραλήο. 

1) Ζ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηνπ αέξα είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηε ζεξκή δεμακελή(θόθθηλν), όπνπ θπζηθά 
ζεξκαίλεηαη, απμάλεηαη ν όγθνο άξα θαη ε πίεζή ηνπ, θαη απηό σζεί ην έκβνιν πξνο ηα έμσ. Έηζη παξαζύξεη 
καδί ηνπ θαη ηνλ ζηξόθαιν  (κε απιά ιόγηα ηξνρό) έηζη ώζηε απηόο λα θαιύςεη ην 1/4 ηνπ θύθινπ ηνπ. 

 

 

 

2) Ο αέξαο, ζε απηό ζηάδην έρεη ηνλ κέγηζην όγθν ηνπ. Σν έκβνιν, μεθηλά λα πηέδεη ηνλ αέξα πξνο ηελ ςπρξή 
δεμακελή, όπνπ ςύρεηαη θαη ε πίεζή ηνπ κεηώλεηαη. Δδώ, ν ζηξνθαινθόξνο άμνλαο έρεη νινθιεξώζεη ηε κηζή 
πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D7NV38Ymep0&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=q7_1W799nkk&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=AifGfayZHzc
http://www.youtube.com/watch?v=Ch4PvwLAYzw&feature=related
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3) ρεδόλ όινο ν αέξαο βξίζθεηαη ηώξα ζηελ ςπρξή δεμακελή θαη ε ςύμε ζπλερίδεηαη. Σν ςπρξό έκβνιν, 
πηέδεηαη από ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα θαη μεθηλά λα ζπκπηέδεη ηνλ αέξα. Δδώ ν ζηξνθαινθόξνο άμνλαο έρεη 
νινθιεξώζεη ηα 3/4 ηελ πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

 

4) Ο αέξαο εδώ έρεη ζπκπηεζηεί ζην κέγηζην θαη πιένλ ζα αξρίζεη λα απμάλεη ηνλ όγθν ηνπ ζηε ζεξκή 
δεμακελή όπνπ ζα ζεξκαλζεί μαλά νδεγώληαο ην έκβνιν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ θύθινπ. 
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Τπάξρεη θαη παξαιιαγή ηεο ίδηαο κεραλήο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν. 

 

 

 

Όπσο ζα θαηαιάβαηε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάηη ηέηνην, ρξεηάδεηαη λα ηνπ παξέρνπκε ζεξκηθή ελέξγεηα 
θαζώο θαη ςπρξό θιίκα. 
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5. Πσο ιεηηνπξγεί ε δηθηά καο κεραλή θαη από ηη απνηειείηαη. 

Ζ θαηαζθεπή πνπ ζα πξνζπαζήζσ λα πεηύρσ είλαη αλάινγε ηηο ηειεπηαίαο εηθόλαο θαη ιεηηνπξγεί κε έλα 

έκβνιν. Οη κεραλέο stirling είλαη πνιύ επαίζζεηεο ζηελ ζηεγαλνπνίεζε ( δειαδή λα κελ θεύγεη αέξαο) θαη 

ζηηο ηξηβέο θαη γεληθά όινη έρνπλ αλαθέξεη ζην δηαδίθηπν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη παξόκνηα θαηαζθεπή 

πόζν δύζθνιν είλαη κε απιά πιηθά λα πεηύρεηο ηα παξαπάλσ. Ζ πξόθιεζε κεγάιε . 

Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη κεραλή stirling από αινπκηληέλν θνπηί θαη ρξεζηκνπνηώληαο γηα δηάθξαγκα κπαιόλη 

ζηεξίγκαηα από μύιν θαη ζα ζεξκαίλεηαη κε έλα θεξί.   

Βήκα 1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αέξα. 
 
Αο ηνπνζεηήζνπκε έλα θνκκέλν κπαιόλη ζε έλα θνπηί,  όπσο ην ζρήκα 1. Μπνξείηε λα θαηαιάβεηε 
εύθνια όηη ην ειαζηηθό δηαζηέιιεηαη όηαλ κπνξεί λα ζεξκαίλεηαη  (ρήκα 2), θαζώο  θαη λα ζπζηέιιεηαη όηαλ 
ην ειαζηηθό κπνξεί λα ςύρεηαη (ρήκα 3). Ζ πίεζε ηνπ αέξα απμάλεηαη όηαλ ν αέξαο δεζηαίλεηαη (ρήκα 2). 
 

 

Βήκα 2. Ση είλαη έλα  displacer (εθηνπηζηήο)  έκβνιν; 

ηε ζπλέρεηα, αο ηνπνζεηήζνπκε έλα έκβνιν όπσο  ην ζρήκα 4. Ζ δηάκεηξνο ηνπ εκβόινπ πξέπεη λα 
είλαη θάπσο κηθξόηεξν από εθείλε ηνπ θνπηηνύ επεηδή ην έκβνιν κεηαθηλεί ηνλ αέξα πάλσ θάησ ζην θνπηί.  
 ηελ ζπλέρεηα ζεξκαίλνπκε ην θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ θαη θξαηάκε δξνζεξό ην άλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ.  

Αθνύ έρεη δεκηνπξγεζεί αξθεηή δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο, κεηαθηλνύκε ην έκβνιν πάλσ θαη θάησ κε ην ρέξη 
καο. 

Όηαλ ην έκβνιν θηλείηαη πάλσ  ην ειαζηηθό (κπαιόλη )  δηαζηέιιεηαη επεηδή ππάξρεη κεγάιε πνζόηεηα  δεζηνύ 
 αέξα ζην δνρείν (ρήκα 5).   Αληηζηνηρεί ζην ρήκα 2 ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο. Όηαλ ην 
έκβνιν θηλείηαη πξνο ηα θάησ, ην ειαζηηθό ζπζηέιιεηαη , δηόηη δελ ππάξρεη πνιύ θξύνο αέξαο ζην 
δνρείν. Αληηζηνηρεί ζην ρήκα 3 ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεραλήο Stirling, απηό ην πηζηόλη, ην νπνίν θηλείηαη (εθηνπίδεη) ζηνλ αέξα θαη λα 
δεκηνπξγεί ηηο αιιαγέο πίεζεο νλνκάδεηαη έλα displacer  έκβνιν. 
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Βήκα 3. Μεραληζκόο ζηξνθάινπ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο θίλεζεο ηνπ πηζηνληνύ ζε πεξηζηξνθηθή.  
 
Καηαιαβαίλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αέξα θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ εκβόινπ displacer ζα πξνζπα- ζήζσ  
λα δείμσ πώο ιεηηνπξγεί έλαο θηλεηήξαο stirling.   
Πξώηνλ, ζπλδένπκε ην έκβνιν θαη έλα ιπγηζκέλν ζύξκα κε κηα πεηνληά όπσο ην ζρήκα 6.  
Όηαλ ην ζύξκα πεξηζηξέθεηαη, ην έκβνιν θηλείηαη πάλσ-θάησ. Απηό νλνκάδεηαη κεραληζκό ζηξνκθάινπ. 
Θεξκαίλνπκε ην θάησ κέξνο ηνπ κπνξεί θαη θξαηάκε  δξνζεξό ην άλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ , παξόκνηα κε ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ βήκαηνο 2.  Πεξηζηξέθνπκε κε ην ρέξη ην ιπγηζκέλν ζύξκα θαη  ην έκβνιν θηλείηαη πάλσ-
θάησ, θαη ην ειαζηηθό δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη θαη 'επαλάιεςε (ρήκα 7). 

 

 

Βήκα 4. Εκβνιν ηζρύνο – πώο ιεηηνπξγεί ην ειαζηηθό  
 

Ζ κεραλή Stirling κεηαηξέπεη ηελ θίλεζε ηνπ ειαζηηθνύ ζηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ ιπγηζκέλνπ ζύξκαηνο.  

πλδένπκε ην ιάζηηρν κε ην  ιπγηζκέλν ζύξκα κε κηα ξάβδν.  Απηή ηελ θνξά, ε δύλακε ηνπ 

ειαζηηθνύ (δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο)  πξέπεη λα έρεη  ηελ  θαηεύζπλζε, ε νπνία ζα πεξηζηξέςεη ην ιπγηζκέλν 

ζύξκα.  Με ιίγα ιόγηα, ζα πξέπεη λα ιπγίζνπκε ην ζύξκα αθξηβώο δεμηά γσλία 90ν από ην έκβνιν, όπσο 

ρήκα 8 θαη 9. 
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Βήκα 5. θόλδπινο– γηα ηελ νκαιή πεξηζηξνθή. 

Ο θηλεηήξαο απηόο δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθόκα. Αλ πξνζπαζήζνπκε  λα ιεηηνπξγήζνπκε απηή ε 
κεραλή (ρήκα 8 θαη 9), ην ειαζηηθό ζα θξαηήζεη  αθαλόληζηα ηελ δηαζηνιή ή ηελ ζπζηνιή.  Γηα λα 
πεξηζηξέθεηαη νκαιά θαη θαη 'επαλάιεςε, ζα πξέπεη λα  ζπλδεζεί κία πεξηζηξεθόκελε κάδα κε ην ιπγηζκέλν 
ζύξκα. Απηό  νλνκάδεηαη ζθόλδπινο. 

 
Γεληθά, ν ζθόλδπινο είλαη θπθιηθόο, όπσο ζην ρήκα 10. Αιιά ζην ζεκείν απηό, ιπγίδνπκε ην άθξν ηνπ 
ιπγηζκέλνπ ζύξκαηνο θαη ηνπνζεηνύκε έλα βάξνο ζηελ άθξε ηνπ  όπσο ην ζρήκα 11.  

Ζ κάδα ιεηηνπξγεί σο ην ζθόλδπινο θαη  εμηζνξξνπεί  ην βάξνο ηνπ εκβόινπ. Έηζη, ζα πξέπεη λα ηαηξηάζνπκε 
ηελ κάδα ηνπ ζθνλδύινπ κε απηή ηνπ εκβόινπ. 

 

 

                                      Κςλινδπικόρ ζθόνδςλορ                           Απλόρ ζθόνδςλορ 
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6. Τιηθά θαηαζθεπήο θαη εθηηκώκελν θόζηνο.  

Υξεηαδόκαζηε ηα παξαθάησ πιηθά κε κία εθηίκεζε θόζηνπο ηνπ θαζελόο  . Σν ζπλνιηθό θόζηνο είλαη πεξίπνπ 
8-9 επξώ ην νπνίν είλαη πνιύ κηθξό θαη αλαδεηθλύεη θαη ηη δπζθνιία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 

 Ξύιν Πιάθεο 10κκ πάρνπο (wood board)    2 επξώ 

 Ξύιν balsa 10κκ πάρνπο ( ειαθξύ μύιν)     3 επξώ  

 ύξκα 1,5κκ δηακέηξνπ (wire)                     0,2 επξώ 

 Πεηνληά. (fishing thread)                              0,1 επξώ  

 Μπαιόλη (balloon)                                        0,1 επξώ 

 Καδξνλάθη 5Υ5κκ (lamber)                          1 επξώ  

 Γύν πηλέδεο (thumbtacks)                             0,1 εύξώ 

 πλδεηήξαο                                                   0,1 επξώ  

 Γύν γσλίεο κεηαιιηθέο                                 0,6 επξώ 

 Ζιεθηξηθέο θιέκεο                                        0,3 επξώ 

 Πιαζηειίλε                                                   0,5 επξώ 

 Γνρείν αινπκηλίνπ 200-250ml (can) 

 Υαξηόλη ή θνκκάηη ζακπξέια (cardboard)   0,1 επξώ 

 Πξόθεο ή βίδεο (nails or screws )                  0,2 επξώ 

 Κεξάθη (ξεζώ) (candle)                                 0,1 επξώ 

 Λαζηηράθηα (rubber bands)                           0,1 επξώ.  

7.Εξγαιεία θαηαζθεπήο.  

Σα εξγαιεία πνπ ρξεηαδόκαζηε είλαη 

 Πξηόληα 

 Κόιια 

 Κνιια ζηηγκήο 

 Φαιίδηα 

 Λίγν ιαδάθη γξάζν  

 Γξάπαλν κε ηξππαλάθηα 

 Πέλζεο –Κνπηάθηα 

 Λίκεο  

 Υαξηηά ιείαλζεο 
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8. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο 

Βήκα 1. Πξνεηνηκαζία πιηθώλ θαη θαηαζθεπή. 

Πξνεηνηκάδνπκε όια ηα πιηθά θαη όια ηα εξγαιεία ζε έλα πάγθν θαη μεθηλάκε. 

 

Εικόνα ηηρ μησανήρ stirling από κοςηί 

 

Βήκα 2. Κόβνπκε ηηο πιάθεο Ξύινπ 

Κόβνπκε ηα μύια θάλνληαο  ην πιαίζην δεκηνπξγώληαο ηξύπα ζηα δύν θάζεηα μύια ηνπ πιαηζίνπ κε δηάκεηξν 
ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ ζύξκαηνο πνπ ζα θηηάμνπκε ηνλ άμνλα.  

ηελ δηθηά καο πεξίπησζε ηνπνζεηήζακε δύν γσλίεο κεηαιιηθέο πάλσ από ηα θάζεηα ηκήκαηα όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηηο θσηνγξαθίεο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ηξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ άμνλα. Σν νξζό 
όκσο είλαη όπσο πεξηγξάθνπκε. 

 

Κόβονηαρ ηα ξύλα 
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Βήκα 3. Κάλνληαο ην μύιηλν εκβνιν. 

Κόβνπκε ηα μύια balsa ζε δηάκεηξν 4-6 ρηιηνζηά κηθξόηεξε από ηνπ θνπηηνύ. Σα θνιιάκε 6 ηεκάρηα καδί 
πξνζέρνληαο λα ηαηξηάδνπλ απόιπηα θαη ζην θέληξν ηνπνζεηνύκε ηελ πεηνληά κε θόιια ζηηγκήο. Αλ δελ ηα 
θαηαθέξνπκε κε ηελ θόιια δέλνπκε ηελ πεηνληά ζε έλα πνιύ κηθξό θαξθί θαη ην θαξθώλνπκε ζηελ κέζε από 
ην έκβνιν όπσο θάλακε εκείο.  

 

 

Σν μύιηλν έκβνιν displaser 

 

Βήκα 4. Κάλνληαο ην ειαζηηθό δηάθξαγκα. 

Γεκηνπξγνύκε ην ειαζηηθό δηάθξαγκα ρξεζηκνπνηώληαο έλα κπαιόλη. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα θόβνπκε 
ην κπαιόλη πεξίπνπ ζηελ κέζε θαη ην εληζρύνπκε είηε κε εμσηεξηθά ραξηνλάθηα όπσο ζην ζρήκα ή από κέζα 
κε θνκκάηηα ζακπξέια . Κάλνπκε κία ηξύπα ζηε κέζε ώζηε λα πεξλάεη ε πεηνληά. Πνιύ πξνζνρή ε ηξύπα 
λα είλαη κηθξή .  

  

 

Κάλνληαο θαη εληζρύνληαο ην δηάθξαγκα  
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Βήκα 5. Κάλνληαο ηα θαδξνλάθηα ζύλδεζεο θαη ηνλ ζηξόθαιν πεξηζηξνθήο 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα θόβνπκε ηα θαδξνλάθηα ζην θαηάιιειν κήθνο θαη θάλνπκε ηελ ηξύπα 
κε δηάκεηξν ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ ζύξκαηνο. ηελ ζπλέρεηα κε δύν πέλζεο ιπγίδνπκε ην 
ζύξκα όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη βεβαίσο ηνπνζεηνύκε παξάιιεια θαη ηα θαδξνλάθηα. 

 

Καδξνλάθηα ύλδεζεο θαη ζηξόθαιν πεξηζηξνθήο 

 

Βήκα 6. πλδένληαο ην δηάθξαγκα κε ηνλ ζηξόθαιν 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ζπλδένπκε ην δηάθξαγκα κε ηα ζπλδεηήξηα θαδξνλάθηα κε δύν πηλέδεο. 

  

 

πλδένληαο ην δηάθξαγκα κε ηνλ ζηξόθαιν 
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Βήκα 7. Καηαζθεπάδνληαο ην πιαίζην 

Καηαζθεπάδνπκε ην μύιηλν πιαίζην κε ηα μύια ηνπ βήκαηνο 2.  

Σν ζεκαληηθόηεξν όισλ είλαη όηη ηνπνζεηήζνπκε ηνλ κεραληζκό πξέπεη λα γπξίδεη κε πνιύ κηθξέο ηξηβέο πνπ 
είλαη ίζσο ην δπζθνιόηεξν όισλ ησλ παξαγόλησλ επηηπρίαο ηνπ κεραληζκνύ. 

  

 

Καηαζθεπάδνληαο ην πιαίζην 

 

Βήκα 8. πλδένληαο ηνλ ζηξόθαιν κε ην έκβνιν displaser  

Μεηά από όηαλ πεξάζνπκε ηελ πεηνληά από ηελ ηξύπα ην δηαθξάγκαηνο ηελ δέλνπκε ζηελ ζύλδεζε κε ηνλ 
ζηξόθαιν. 

  

 

πλδένληαο ηνλ ζηξόθαιν κε ην έκβνιν displaser 
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Βήκα 9- Σνπνζεηνύκε ην θνπηί. 

Κόβνπκε ην πάλσ κέξνο από ην θνπηί θαη ηνπνζεηνύκε ην θνπηί ζην πιαίζην πξνζεθηηθά. Σνπνζεηνύκε ην 
δηάθξαγκα ( κπαιόλη) πάλσ από ην θνπηί θαη ην ζπγθξαηνύκε κε ιαζηηράθηα. Καλνλίδνπκε ην κήθνο ηηο 
πεηνληάο ώζηε ην έκβνιν displaser λα θηλείηαη ρσξίο λα αθνπκπάεη ην θνπηί. Σέινο βάδνπκε κία ζηαγόλα ιάδη 
ζηελ ηξύπα ηνπ δηαθξάγκαηνο . Ζ κεραλή  stirling νινθιεξώζεθε. 

  

 

Σνπνζέηεζε ηνπ θνπηηνύ -Οινθιήξσζε 

 

Βήκα 10- Αο πξνζπαζήζνπκε λα βάινπκε ηελ κεραλή ζε θίλεζε 

Όηαλ ε κεραλή νινθιεξσζεί ζεξκαίλνπκε ηελ βάζε ηνπ θνπηηνύ κε έλα θεξί (ξεζώ). Όηαλ ε βάζε έρεη 
πιήξσο δεζηαζεί πεξηζηξέθνπκε ηνλ ζηξόθαιν κε ην ρέξη.  

Αλ ε κεραλή δελ μεθηλήζεη λα θηλεζεί ηόηε δύν πνιύ ζεκαληηθά ζέκαηα πξέπεη λα ειεγρζνύλ.  

Πξώηνλ είλαη ε ηέιεηα ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο ώζηε λα κελ έρνπκε δηαξξνή αέξα. 

Γεύηεξνλ είλαη νη ρακειέο ηξηβέο ησλ κεραληθώλ κεξώλ ( όπνπ έρνπκε πεξηζηξνθή ή κήπσο ην displaser 
αθνπκπά ην θνπηί )  

Δπεηδή είρακε ηξνκαθηηθά πξνβιήκαηα ζην λα θάλνπκε λα δνπιέςεη ε κεραλή θάλακε θάπνηεο 

αιιαγέο όπσο κε ην θαπάθη πάλσ ζην δηάθξαγκα ή κε θιέκεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

θξαηάλε απνζηάζεηο ή ζαλ αληίβαξν. 
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9. Φσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεύεο 

 

 

Σα πξώηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ κε ρξήζε γσληώλ αληί ηξύπεο ζην μύιν γηα λα είλαη 

εύθνιεο νη δνθηκέο θαη ή είζνδνο έμνδνο ηνπ κεραληζκνύ 

 

Έρνληαο ηνπνζεηήζεη θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπ θνπηηνύ ( ην ιάζηηρν ζπγθξαηεί ηελ θαηαζθεπή ώζηε λα 

κπνξνύκε λα βγάδνπκε θαη λα βάδνπκε θνκκάηηα ζηελ πεξίπησζή ιάζνπο) 
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Σν ζύξκα πξηλ ηελ δηακόξθσζε 

 

Έρνληαο δηακνξθώζεη ην ζύξκα. 
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Σα θαδξνλάθηα κε κηθξή ηξύπα ζηελ άθξε 

 

Έρνληαο πεξάζεη ηα θαδξνλάθηα ζην ζύξκα 
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Από έμη θπιίλδξνπο balsa θνιιεκέλνπο θάλνπκε ην displaser 

 

To έκβνιν dispaser  δεκέλν κε ηελ πεηνληά  
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Σν θνπηί αινπκηλίνπ 

 

Σν κπαιόλη θνκκέλν ην θεθάιη ηνπ 
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Σνπνζεηεκέλν ην κπαιόλη ζην θνπηί .πγθξαηείηαη κε ιαζηηράθηα  

 

 

Οινθιεξσκέλν κε κηθξέο αιιαγέο θαη κε πξνζζήθεο ζηελ βάζε γηα λα θζάζεη ε θιόγα θνληά ζην 

θνπηί. 
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10. Πεγέο πιεξνθόξεζεο –Βηβιηνγξαθία. 

Ζ πιεξνθόξεζε ηελ πήξακε από ην δηαδίθηπν . 

ηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε πήξακε θπξίσο από Wikipedia  

Σα θύξηα site πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο είλαη ηα παξαθάησ. 

http://www.bobblick.com/techref/projects/stirling/stirling.html  ( από εδώ είδαμε ακριβώσ την καταςκευή και 

υπάρχει και video που φαίνεται πώσ λειτουργεί ) 

http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/howwork.htm 

http://sites.google.com/site/reukpower/can-stirling/make-a-coke-can-stirling-engine ( παρόμοια καταςκευή που 

πήραμε μερικζσ ιδζεσ ) 

Site πνπ παξνπζηάδνπλ animation πσο δνπιεύνπλ νη κεραλέο stirling είλαη παξαθάησ. 

http://www.animatedengines.com/ltdstirling.shtml 

 

http://www.bobblick.com/techref/projects/stirling/stirling.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/howwork.htm
http://sites.google.com/site/reukpower/can-stirling/make-a-coke-can-stirling-engine
http://www.animatedengines.com/ltdstirling.shtml

