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ΘΕΡΜΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ DIESEL 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ:Η ηζηορία ηωλ κεταλώλ 

ασηώλ αρτίδεη ηο 1712 όηαλ ο Thomas Newcomen (Τόκας 

Νηοσθάκελ) επηλόεζε ηελ πρώηε αηκοκεταλή. Η αηκοκεταλή ηοσ 

Newcomen ήηαλ αρθεηά τοληροθοκκέλε θαη τρεζηκοποηήζεθε γηα 

ηελ άληιεζε λερού από ηα ορστεία. Το 1769 ο Watt, βειηίωζε ηελ 

κεταλή ηοσ Newcomen θαη παροσζίαζε κηα κεταλή γηα ποιιές 

τρήζεης. Η εθεύρεζε ηες αηκοκεταλής θαη ζηε ζσλέτεηα ε δηάδοζε 

ηες τρήζες ηες είτε ως αποηέιεζκα βαζηές αιιαγές ζηε δωή ηωλ 

αλζρώπωλ θαη ζηης θοηλωληθές δοκές. Η περίοδος ποσ 

αθοιούζεζε ολοκάζηεθε βηοκεταληθή επαλάζηαζε. 

   Από ηελ εποτή ηοσ Newcomen θαη ηοσ Watt κέτρη ζήκερα οη 

ζερκηθές κεταλές έθαλαλ κεγάιο δρόκο. Οη αηκοκεταλές 

ηειεηοποηήζεθαλ, επηλοήζεθαλ λέες ζερκηθές κεταλές, όπως οη 

κεταλές ληίδει, οη βελδηλοθηλεηήρες, οη αεροζηρόβηιοη ποσ 

τρεζηκοποηούληαη ζηα αεροπιάλα θαη οη αηκοζηρόβηιοη ποσ 

τρεζηκοποηούληαη ζηα εργοζηάζηα παραγωγής ειεθηρηθής 

ελέργεηας. Το κεγαιύηερο κέρος ηες ελέργεηας ποσ 

τρεζηκοποηούκε ζήκερα ζτεηίδεηαη κε ηε τρήζε ηωλ ζερκηθώλ 

κεταλώλ. 

Ο Rudolf Diesel. Γεκκεμέκμξ ημ 1848 ζημ Πανίζη από Γενμακμύξ 

γμκείξ έδεζε εθεί ηα πνώηα ημο πνόκηα. Σμ εκδηαθένμκ ημο γηα ηεκ 

ηεπκμιμγία δεμημονγήζεθε από ηα πανηζηκά μμοζεία ηα μπμία 

επηζθεπηόηακ ζοπκά. Ανγόηενα θμίηεζε ζημ Πμιοηεπκείμ ημο 

Μμκάπμο . Οη πενηγναθέξ ημο Κύθιμο Carnot ημκ εκέπκεοζακ κα 

ζπεδηάζεη μηα ζενμηθή μεπακή πμο ζα ιεηημονγμύζε ζε θύθιμ όζμ 

γίκεηαη πημ θμκηά ζπέδημ ημο Carnot. Σμ κα ζπεδηάδεη μεπακέξ ημ 

έγηκε πάζμξ.  



 ΥΩΡΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

H πνώηε δηαδνμμή ημο εμβόιμο εηζάγεη αένα ζημκ θύιηκδνμ, εκώ ε 

δεύηενε δηαδνμμή, ε επηζηνμθή, ζομπηέδεη ημκ αένα ηόζμ ώζηε ε 

ζενμμθναζία κα αολεζεί αδηαβαηηθά πμιύ πημ πάκς από ημ ζεμείμ 

ακάθιελεξ ημο θαοζίμμο. Όηακ ημ έμβμιμ θζάζεη ζημ ηένμα ηεξ 

δηαδνμμήξ ημο θαη ε πίεζε θαη ζενμμθναζία βνίζθμκηαη ζημ 

ορειόηενμ ζεμείμ ημοξ, ακμίγεη μηα ζονίδα θαη ανπίδεη ε έθποζε 

ημο θαοζίμμο οπό ορειή πίεζε .  Σμ θαύζημμ ακαθιέγεηαη άμεζα 

θαη οπό ζηαζενή πίεζε. Καζώξ ηώνα ημ έμβμιμ μπηζζμπςνεί, μ 

αέναξ θακμκηθά ζα ρύπόηακ αιιά ημ θιεγόμεκμ θαύζημμ ημ 

απμηνέπεη. Η ζενμηθή εκένγεηα ημο θιεγόμεκμο θαοζίμμο 

μεηαηνέπεηαη ζε ςθέιημμ ένγμ μδεγώκηαξ ημ έμβμιμ ζημ θάης 

μένμξ ημο θοιίκδνμο. Αθμιμοζεί ρύλε οπό ζηαζενό όγθμ, μπόηε 

θαη μ θύθιμξ θιείκεη θαη επακαιαμβάκεηαη  

αδιαβατική συμπίεση            

ισοβαρής θέρμανση  

αδιαβατική εκτόνωση       

ισόχωρη ψύξη 

 



 

  

 Η μεπακή ημο – ιεηημονγώκηαξ πςνίξ ειεθηνηθή ακάθιελε 

απμδείπζεθε μηθμκμμηθόηενε από ηηξ ακηαγςκίζηνηεξ.  Έκα βέβαηα 

ζμβανό μεημκέθηεμά ηεξ ήηακ ημ μεγάιμ ηεξ βάνμξ. Είπε 

πνμβιέρεη όηη μη μεπακέξ ημο ζα ακηηθαζηζημύζακ ημοξ 

αημμθίκεημοξ ζηδενμδνόμμοξ θαη όηη ζα θηκμύζε ιεςθμνεία ζηηξ 

ιεςθόνμοξ ημο μέιιμκημξ. Τπέζεηε αθόμα όηη ζα έβνηζθε 

εθανμμγή ζε πιμία θαη ιέμβμοξ όιςκ ηςκ μεγεζώκ θαη όηη ζα 

θάιοπηε ηηξ απαηηήζεηξ μηθνώκ θαη μεγάιςκ ζηαζενώκ 

εκενγεηαθώκ πεγώκ ζηεκ λενά.  Δεκ έδεζε γηα κα ημ δεη αιιά μη 

πνμθεηείεξ ημο απμδείπζεθακ εθ ηςκ οζηένςκ αλημζαύμαζηα 

αθνηβείξ.  
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