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Περίληψη:
Με την πρόοδο της επιστήμης στην ανάπτυξη των στροβιλομηχανών και ιδιαίτερα
στους βιομηχανικούς αεριοστροβίλους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να δοκιμαστούν
νέα καύσιμα (εναλλακτικά) όπως το υδρογόνο, το υγραέριο, η μεθανόλη και το καθαρό
μεθάνιο (ή μίγματα αυτού που προέρχονται από διεργασίες αεριοποίησης και
αναερόβιας χώνευσης βιομάζας). Στόχος αυτής της ιδέας είναι αρχικά ο περιορισμός
των αέριων ρυπαντών (κυρίως τα οξείδια του αζώτου NOx), η οικονομική λειτουργία
και κυρίως η απόδοση της εγκατάστασης (καθαρή ισχύς, θερμικός βαθμός απόδοσης,
ειδική κατανάλωση καυσίμου). Όλα αυτά οδήγησαν στο σκεπτικό να διερευνηθούν
βιβλιογραφικά κάποια εναλλακτικά καύσιμα και να δοκιμαστούν θεωρητικά σε
κάποιους κύκλους με τη χρήση λογισμικού.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό στο πρώτο σκέλος της να
αποτυπώσει μία βιβλιογραφική μελέτη κάποιων συμβατικών καυσίμων όπως το
φυσικό αέριο, το ντίζελ και η κηροζίνη Jet A-1 και να αποτυπώσει πως οι εκπομπές
αυτών δύναται να μειωθούν με την αντικατάσταση αυτών. Η αντικατάσταση τους,
ουσιαστικά, διερευνάται σε μία πληθώρα ενναλακτικών καυσίμων που έχουν
δοκιμαστεί πειραματικά και τα αποτελέσματα τους έχουν αποτυπωθεί σε διάφορες
δημοσιεύσεις. Στο δεύτερο σκέλος υπάγεται μία παραμετρική μελέτη αυτών των
καυσίμων, μεταβάλλοντας την θερμογόνο δύναμη και προσομοιώνοντας έναν τυπικό
αεριοστρόβιλο του τύπου GT-8C2. Στην ίδια συλλογιστική πορεία, με τα αποτελέσματα
που προκύπτουν για κάθε καύσιμο, τοποθετείται και μία βελτιστοποίηση του κύκλου
ως προς την ηλεκτρική ισχύ που δύναται να παράξει ο αεριοστρόβιλος. Τέλος,
παρουσιάζεται μία προσομοίωση σε εκτός σημείο σχεδιασμού για να υπάρξει μία
ολοκληρωμένη εικόνα του κινητήρα σε κάθε καύσιμο, με διαφορετικό ποσοστό
φορτίου.
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Εισαγωγή
H τεχνολογία των αεριοστρόβιλων έχει μεταβληθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στο κομμάτι
της θερμικής αντοχής των πτερυγίων. Παράλληλα, η αλλαγή στα καύσιμα που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την πορεία των ετών ήταν εκτεταμένη με διάφορες δοκιμές.
Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα πρόβλημα
όμως που ακόμη και οι σύγχρονοι αεριοστρόβιλοι αντιμετωπίζουν. Η φύση και το
φαινόμενο της καύσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όμως και η σύσταση του ίδιου
του καυσίμου είναι και αυτή κύρια παράμετρος για τους ρύπους που θα παραχθούν.
Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη αναφορά στην θεωρία που διέπει τους
αεριοστροβίλους και στη συνέχεια θα δομηθεί μία εκτεταμένη βιβλιογραφική
ανασκόπηση στην χρήση συμβατικών και μη καυσίμων.
Αντικειμενικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διασαφηνίσει την
αναγκαιότητα χρήσης κάποιων εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό την οικονομική και
οικολογική λειτουργία, σκοπός ο οποίος άλλωστε βασίζεται και σε προηγούμενες
έρευνες που έχουν δημοσιευθεί. Παράλληλα, ο σκοπός αυτός, μελετιέται και από την
χρήση του λογισμικού GasTurb, με το οποίο πραγματοποιείται στα δύο τελευταία
κεφάλαια για την προσομοίωση και την παραμετρική μελέτη κύκλου πραγματικού
αεριοστροβίλου με την υπόθεση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τα αποτελέσματα
τους συμπυκνώνονται στο τελευταίο σκέλος του κεφαλαίου.
Τέλος, επιπλέον στόχος της διπλωματικής είναι να συμπτύξει μία γενικευμένη
πληροφορία από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ξεχωριστά για κάθε
καύσιμο και να αποδώσει σε πλήρη μορφή, του κατά πόσο εφικτό είναι αυτό πλέον και
κατά πόσο οι ενεργειακές αλλαγές επωφελούν τελικά, τον ίδιο τον αεριοστρόβιλο.
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Κεφάλαιο 1
1.1 Εισαγωγή στους αεριοστροβίλους
Τελικός θεμελιωτής του αεριοστρόβιλου θεωρείται ο Frank Whittle, ο οποίος το 1937,
με την βοήθεια της RAF, κατασκεύασαν τον πρώτο αεριοστρόβιλο οποίος διέθετε
συμπιεστή, θάλαμο καύσης και στρόβιλο. Βέβαια στα τέλη του 2ου παγκοσμίου
πολέμου, από πλευράς της Ναζιστικής Γερμανίας έγιναν προσπάθειες δημιουργίας
αεριώθησης των αεροπλάνων με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Arado 234,
κατασκευασμένο από την BMW. Ο αεριοστρόβιλος έχει συνδεθεί κυρίως με την
προώθηση αεροσκαφών, καθώς αυτή ήταν και η πρώτη εφαρμογή του. Στο πέρας του
χρόνου, άρχισε όμως να βρίσκει εφαρμογή και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
σε εργοστάσια καθώς και σε πλοία. Στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, πέρα από
την περιστροφή του άξονα για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, δύναται να
χρησιμοποιηθούν και τα καυσαέρια που εξέρχονται, για άλλες χρήσεις, όπως
προθέρμανση αέρα, νερού, ατμού, θέρμανσης ή να διοχετευθούν σε λέβητα για την
παραγωγή ατμού, οποίος στη συνέχεια θα υπερθερμανθεί και θα εκτονωθεί στον
ατμοστρόβιλο. Στα πλοία πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως παράγοντας πρόωσης.
Σε κάθε περίπτωση προφανώς μας ενδιαφέρουν διαφορετικές τάξεις μεγέθους, όμως
η αρχή λειτουργίας τους παραμένει η ίδια. Μέχρι το 1950, οι συμπιεστές που ήταν σε
εφαρμογή ήταν οι φυγοκεντρικοί, ενώ στον 21ο αιώνα έχουν επικρατήσει οι αξονικοί.
Πλέον οι συμπιεστές μπορούν να συμπιέσουν τον αέρα μέχρι και 45 φορές
περισσότερο της ατμοσφαιρικής, στοιχείο που τους καθιστά οικονομικότερους και
αποδοτικότερους, σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά αεροδυναμικής
των πτερυγίων και αυτοματοποιημένων συστημάτων που ελέγχουν τον λόγο
αέρα/καυσίμου, εκλυόμενους ρύπους, θερμοκρασίες κλπ..
Ταυτόχρονα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πλοία, όπως για παράδειγμα
ο LM2500 της General Electric. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι παράμετροι λειτουργίας
της μηχανής (πίεση, θερμοκρασία, παροχή καυσίμου) σε βάθος χρόνου, της
εφαρμογής τους και τα κριτήρια βελτιστοποίησης τους τις μετέτρεψαν σε πιο
αποδοτικές.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, άρχισαν να εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα στα
μηχανοστάσια των πλοίων όχι μόνο σαν μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά
και ως μέσο πρόωσης.
Τα άλματα στην εξέλιξη της τεχνολογίας των αεριοστρόβιλων κορυφώθηκαν τις
τελευταίες δεκαετίες με την ταυτόχρονη εξέλιξη της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
και της ανάπτυξης λογισμικών που προσομοιώνουν τις ροές του αέρα, των
αναπτυσσόμενων τάσεων και άλλων μεγεθών. Ταυτόχρονα οι πειραματικές
διαδικασίες επιτάχυναν την διεξαγωγή αποτελεσμάτων και η αυτόματη βελτιστοποίηση
μας έφερε στο σήμερα, όπου οι αεριοστρόβιλοι αποτελούν κομβικό σημείο μελέτης
των Μηχανολόγων Μηχανικών σε ναυτικές, ενεργειακές και κατασκευαστικές
εφαρμογές.
[8]

Σχήμα 1.1: Ο Βρετανός μηχανικός Frank Whittle (δεξιά), επιβλέποντας σύστημα καυστήρων αεροπορικού
αεριοστροβίλου.
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1.2 Βασική διακριτοποίηση αεριοστρόβιλων
Ο αεριοστρόβιλος είναι μία στροβιλομηχανή της οποίας το όνομα προκύπτει από την
κατηγοριοποίηση με βάση το εργαζόμενο ρευστό. Οι αεριοστρόβιλοι με την σειρά τους
μπορούν να διακριθούν σε επιμέρους κατηγορίες με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους
και τον σκοπό που αυτοί εξυπηρετούν. Το μεγαλύτερο φάσμα της ποικιλίας τους
καλύπτει τις ανάγκες ώσης-ορμής των αεροσκαφών οι οποίοι στη συνέχεια
μετουσιώθηκαν σε άλλους αεριοστρόβιλους για να καλύψουν τις ηλεκτρικές ανάγκες.
Οι κατηγορίες των αεριοστρόβιλων που συναντάμε σήμερα είναι:

1.Στροβιλοαντιδραστήρας (turbojet):
Σχετικά με τις υπόλοιπες διατάξεις αεριοστρόβιλων είναι η πιο απλή. Μακροσκοπικά
αποτελείται από τον συμπιεστή, τον θάλαμο καύσης και ένα ακροφύσιο το οποίο είναι
χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον η ώση που παράγεται εξαρτάται
αποκλειστικά και μόνο από την ροή των καυσαερίων δια μέσου των πτερυγώσεων,
την πίεση λειτουργίας και την γεωμετρική διαμόρφωση του ακροφυσίου που επιταχύνει
τα καυτά καυσαέρια.

Σχήμα 1.2: Τομή στροβιλοαντιδραστήρα με αναγραφόμενη την πορεία του αέρα.

2. Ελικοστρόβιλος (turboprop):
Ουσιαστικά, σε ότι αφορά τα στοιχεία μηχανών, είναι ίδια με τον στροβιλοαντιδραστήρα
με την ειδοποιό διαφορά πως χρησιμοποιεί έναν μειωτήρα στροφών ο οποίος ελέγχει
την περιστροφή μίας έλικας. Το μεγαλύτερο ποσοστό από την ενέργεια που παράγεται
είναι για την περιστροφή της έλικας παρά για την παραγωγή ώσης. Στην ουσία, όλη
σχεδόν η ενέργεια των καυσαερίων χρησιμοποιείται για την περιστροφή του άξονα που
συνδέεται με την έλικα.
Ο λόγος που έχει ευρεία χρήση σε αεροσκάφη και ελικόπτερα (κυρίως στρατιωτικών ή
πειραματικών δοκιμών) είναι η πρακτικότητα τους αφού η ειδική κατανάλωση καυσίμου
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είναι συγκριτικά μικρότερη από άλλους τύπους. Ειδικότερα, η έλικα, ακόμη και σε
μικρές ταχύτητες περιστροφής μπορεί να συμπαρασύρει μεγάλες ποσότητες
ατμοσφαιρικού αέρα, προσφέροντας ικανοποιητική ώση.

Σχήμα 1.3: Τομή ελικοστροβίλου με τις δύο διαφορετικές πορείες του αέρα.

3. Αξονοστρόβιλος (turboshaft):
O αξονοστρόβιλος είναι στην ουσία ειδική περίπτωση του ελεύθερου στροβίλου που
συναντάμε στους ελικοστρόβιλους. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια που παρέχεται
από τα καυσαέρια χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην περιστροφή του κύριου άξονα.
Δηλαδή είναι σα να έχουμε έναν ελεύθερο ελικοστρόβιλο που όμως ο άξονας του δεν
συνδέεται με έλικα. Συνεπώς και στους αξονοστρόβιλους η παραγωγή ώσης είναι
σχετικά αμελητέα. Σημαντική παράμετρος είναι η θερμοκρασία εξαγωγής των
καυσαερίων σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος χρησιμοποιείται σε
συστήματα συμπαραγωγής. Tα απαγόμενα καυσαέρια πρέπει να έχουν αρκετή
ενέργεια ώστε σε συστήματα ατμοπαραγωγής να μετατρέψουν το νερό σε ατμό και
αυτός στη συνέχεια να εκτονωθεί σε ατμοστρόβιλο.

Σχήμα 1.4: Τομή αξονοστροβίλου και της απλής πορείας του αέρα.

4. Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan):
Ο στροβιλοανεμιστήρας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της μηχανολογίας
διότι συνδυάζει 2 διαφορετικές κατηγορίες αεριοστρόβιλων με βελτιωμένα
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χαρακτηριστικά.
ελικοστρόβιλο.

Συγκεκριμένα

συνδυάζει

τον

στροβιλοαντιδραστήρα

με

τον

Η πραγματική παροχή αέρα που επιταχύνεται από έναν στροβιλοανεμιστήρα είναι
μεγαλύτερη από έναν στροβιλοαντιδραστήρα αλλά μικρότερη από έναν ελικοστρόβιλο.
Παράλληλα διατηρεί το πλεονέκτημα των turboprop ως προς την μικρή απόσταση
απογείωσης και αυτό διότι μπορεί να επιταχύνει μάζες αέρα όλο και μεγαλύτερες στην
βαθμίδα του χρόνου. Ένα από τα επιπλέον βελτιωμένα χαρακτηριστικά του turbofan
είναι η αυξημένη τιμή του λόγου ισχύς/βάρος, η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και η
δυνατότητα για πτήσεις σε μεγάλα ύψη. Ο αέρας που πρόκειται να εισαχθεί στον
στροβιλοανεμιστήρα ακολουθεί 2 διαφορετικές διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή αφορά
την είσοδο στο εσωτερικό της μηχανής (δια μέσω του συμπιεστή) και λόγω της
αυξημένης θερμοκρασίας που αποκτά σταδιακά, λέγεται θερμό ρεύμα ή θερμό ρεύμα
διαδρομής. Η δεύτερη διαδρομή λέγεται ψυχρή διότι κινείται περιφερειακά της
ατράκτου χωρίς να θερμαίνεται ή να υπόκειται σε κάποια διεργασία καύσης και
επιταχύνεται με τον ανεμιστήρα που βρίσκεται στην εισαγωγή. Η σταδιακή αυτή
επιτάχυνση του ψυχρού αέρα είναι που τελικά επιταχύνει το αεροσκάφος.
Χαρακτηριστικό κριτήριο σχεδιασμού στους στροβιλοανεμιστήρες είναι ο λόγος
παράκαμψης (bypass factor), δηλαδή η παροχή αέρα της ψυχρής διαδρομής προς της
θερμής. Ο λόγος παράκαμψης σχεδιάζεται για τιμές μεταξύ του 2:1 μέχρι και 13:1

Σχήμα 1.5: Τομή στροβιλοανεμιστήρα με τις 2 διαφορετικές πορείες του αέρα για την παραγωγή ώσης.
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1.3 Θερμοδυναμική των αεριοστρόβιλων
Ο κύκλος Brayton χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διεργασία λειτουργίας των
αεριοστρόβιλων κυρίως. Ο κύκλος αυτός μπορεί να δεχθεί ποικίλες τροποποιήσεις και
να διαφέρει. Για παράδειγμα εάν θα είναι κλειστός ή ανοιχτός, εάν θα αποτελείται από
σύστημα αναθέρμανσης, προθέρμανσης ή ενδιάμεσης ψύξης, τις ιδιότητες του
ρευστού ή/και απομαστεύσεις του με σκοπό κάποια άλλη διεργασία. Εδώ αρχικά θα
μελετηθεί η πιο απλή μορφή του κύκλου και πάνω σε αυτόν θα παρουσιαστεί το πως
διαφοροποιούνται κάποια βασικά μεγέθη όπως ο βαθμός απόδοσης, το ωφέλιμο έργο.
Η απόδοση του συμπιεστή και του στροβίλου είναι χαρακτηριστικά μεγέθη που
χρειαζόμαστε και ταυτόχρονα οι αποκλίσεις των αντιστρεπτών διεργασιών από τις
πραγματικές φανερώνουν την ισχύ της ισεντροπικής παραδοχής.
Θα ξεκινήσουμε με την διαγραμματική αναπαράσταση του ανοιχτού κύκλου Brayton:

Σχήμα 1.6: Διάγραμμα πίεσης-όγκου για τον κύκλο Brayton.

Διεργασίες:
1-2: Ισεντροπική συμπίεση
2-3: Ισοβαρής πρόσδωση θερμότητας
3-4: Ισεντροπική εκτόνωση
4-1: Ισοβαρής απόρριψη θερμότητας

Αρχικά αέρας εισέρχεται σε θερμοκρασία Τ1 και ατμοσφαρική πίεση p1 και συμπιέζεται
αδιαβατικά μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία Τ2 και πίεση p2. Έπειτα θερμότητα
[13]

προσδίδεται από την διαδικασία της καύσης υπό σταθερή πίεση με συνέπεια την
αύξηση της θερμοκρασίας σε Τ3.Το θερμό αέριο τώρα εκτονώνεται στον στρόβιλο
αδιαβατικά και η θερμοκρασία του ρευστού μειώνεται στην τιμή T4.Τέλος τα καυσαέρια
απελευθερώνονται ισοβαρώς στο περιβάλλον. Αφού γνωρίζουμε τα είδη των
επιμέρους διεργασιών του κύκλου Brayton, για τις ισεντροπικές διεργασίες μεταξυ των
1-2 και 3-4 μπορούμε να γράψουμε:

𝛾−1

𝛵2 𝑝2 𝛾
=( )
𝛵1 𝑝1

𝑝

𝛾−1
𝛾

=(𝑝3 )
4

𝛵

=𝛵3
4

(Εξίσωση 1.01)

Όπου γ είναι ο αδιαβατικός συντελεστής γ=

𝐶𝑝
𝐶𝑣

Τώρα θα θέσουμε ως rp tους λόγους πίεσης των καταστάσεων 1,2,3,4:
𝑝

𝑝

rp=𝑝2 =𝑝3 (Εξίσωση 1.02)
1

4

Τότε θα έχουμε:
𝛵2
𝛵1

𝛵

= 𝛵3 = 𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

4

(Εξίσωση 1.03)

Το καθαρό έργο που παραλαμβάνουμε στον κύκλο Brayton είναι αυτό που
λαμβάνουμε από τον στρόβιλο, μειωμένο κατά το έργο του συμπιεστή. Γνωριζόντας
τις παροχές μάζας και το ενεργειακό περιεχόμενο του ρευστού μπορούμε να
γράψουμε:
̇ 𝑊𝑇̇ − 𝑊̇𝐶 =𝑚̇(ℎ3 - ℎ4 ) – 𝑚̇(ℎ2 -ℎ1 ) (Εξίσωση 1.04)
𝑊𝑁𝐸𝑇=
Και επειδή είναι γνωστό από την θερμοδυναμική πως dh=CP𝑑𝑇 μπορούμε να
γράψουμε:
𝑊̇ 𝑇 =𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇3 -𝑇4 ) (Εξίσωση 1.05)

και

𝑊̇𝐶 =𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇2 -𝑇1 ) (Εξίσωση 1.06)

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει:
̇ 𝑊𝑇̇ − 𝑊̇𝐶 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇3-𝑇2 )[1𝑊𝑁𝐸𝑇=
𝑟𝑝

1
𝛾−1
𝛾

] (Εξίσωση 1.07)

Η θερμότητα που προσδίδεται στο σύστημα είναι:
̇ =𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇3-𝑇2 ) (Εξίσωση 1.08)
𝑄𝑖𝑛
Τελικά ο βαθμός απόδοσης του απλού κύκλου Brayton είναι:
1

𝑛𝑡ℎ =1 𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

(Εξίσωση 1.09)

Βέβαια όλα αυτά τα μεγέθη έγιναν με την προϋπόθεση των αντιστρεπτών μεταβολών.
Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να λάβουμε υπόψιν τους βαθμούς
ισεντροπικότητας του συμπιεστή και του στροβίλου ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο
κοντά στις πραγματικές τιμές. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τους βαθμούς
ισεντροπικότητας για τον συμπιεστή και τον στρόβιλο, υποθέτοντας ότι οι ειδικές
θερμοχωρητικότητας παραμένουν σταθερές και στη συνέχεια θα τις εισάγουμε στα
προηγούμενα μεγέθη που διατυπώθηκαν. Πριν από την διατύπωση των βαθμών
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ισεντροπικότητας θα δείξουμε το διάγραμμα θερμοκρασίας-εντροπίας όπου έχουμε
τον πραγματικό και τον ισεντροπικό κύκλο (με διακεκομμένες γραμμές):

Σχήμα 1.7: Διάγραμμα θερμοκρασίας-εντροπίας για τον κύκλο Brayton. Στο ίδιο γράφημα απεικονίζονται
και οι μη ισεντροπικές πορείες.

Τώρα, ο βαθμός ισεντροπικότητας του συμπιεστή θα είναι:
𝑛𝑐 =

𝜄𝛿𝛼𝜈𝜄𝜅ό έ𝜌𝛾𝜊
𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό έ𝜌𝛾𝜊

ℎ2′ −ℎ1
ℎ2 −ℎ1

=

𝑇2′ −𝑇1
𝑇2 −𝑇1

ℎ3 −ℎ4
ℎ3 −ℎ4′

=

𝑇3 −𝑇4
𝑇3 −𝑇4

=

Και του στροβίλου:
𝜄𝛿𝛼𝜈𝜄𝜅ό έ𝜌𝛾𝜊

𝑛 𝑇 =𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό έ𝜌𝛾𝜊 =

Και προσαρτώντας τους βαθμούς ισεντροπικότητας στα έργα στροβίλου και
συμπιεστή, το καθαρό πραγματικό έργο θα είναι (Wnet):
1

𝑊̇ 𝑇 =(𝑚̇𝐶𝑝 𝑇3)(1 𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

1
𝑊̇𝐶 = 𝑛 (𝑚̇𝐶𝑝 𝑇2)( 1 𝑐

) 𝑛 𝑇 (Εξίσωση 1.10)
1

𝑟𝑝

1

𝛾−1
𝛾

)= 𝑛 (𝑚̇𝐶𝑝 𝑇1 𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

𝑐

𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

̇ 𝑊𝑇̇ − 𝑊̇𝐶 = 𝑚̇𝐶𝑝 𝑇1 [(𝑛 𝑇 𝑇3 -𝑟𝑝 )(1 𝑊𝑁𝐸𝑇=
𝑇
𝑛
1

𝑐

1

) )(1 -

1
𝑟𝑝

𝛾−1
𝛾

𝛾−1
𝛾

) (Εξίσωση 1.11)

) (Εξίσωση 1.12)

Η πρόσδοση θερμότητας στον θάλαμο καύσης θα γίνει τώρα:
𝛾−1

̇ =𝑚̇𝐶𝑝 [(𝑇3 -𝑇1 ) - 𝑇1
𝑄𝑖𝑛

𝑟𝑝 𝛾
𝑛𝑐

− 1

] (Εξίσωση 1.13)

Και ο θερμικός βαθμός απόδοσης του μη ισεντροπικού κύκλου στην τελική μορφή:
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𝛵
𝑇1 [ 𝑛𝑇 3
𝛵1

−

𝑛𝑡ℎ =

𝛾−1
𝑟𝑝 𝛾
𝑛𝑐

] (1 −

1
𝛾−1 )
𝑟𝑝 𝛾

𝛾−1
𝑇1 ( 𝑟𝑝 𝛾 −1)

(𝑇3 −𝑇1 )−

(Εξίσωση 1.14)

𝑛𝑐

Έχοντας αναλύσει τον απλό ανοιχτό κύκλο Brayton μπορούμε να προχωρήσουμε σε
πιο σύνθετους κύκλους που θα περιλαμβάνουν αναγέννηση, ενδιάμεση ψύξη και
αναθέρμανση.
Αρχικά, μία διαγραμματική απεικόνιση του κύκλου Brayton με αναγέννηση, ενδιάμεση
ψύξη αναθέρμανση και του διαγράμματος θερμοκρασίας-εντροπίας είναι η εξής:

Σχήμα 1.8: Αναπαράσταση κύκλου Brayton με ενδιάμεση ψύξη, αναθέρμανση και ανάκτηση θερμότητας.

Περιγραφή των διεργασιών:
Αρχικά το ρευστό εισέρχεται στην πρώτη βαθμίδα του συμπιεστή (1), υφίσταται
ισεντροπική συμπίεση στο σημείο (2), έπειτα ψύχεται (3) μέχρι την θερμοκρασία Τ3 και
ξανασυμπιέζεται στην δεύτερη βαθμίδα του συμπιεστή μέχρι την πίεση P4. Αφού βγει
από τον συμπιεστή (4), εισέρχεται στον αναγεννητή και του προσδίδεται θερμότητα
ισοβαρώς μέχρι να φτάσει στην θερμοκρασία Τ5. Αν ο αναγεννητής λειτουργούσε
πλήρως ισεντροπικά, η θερμοκρασία στο σημείο 5 θα ήταν ίδια με αυτή της εξόδου
των καυσαερίων από την τελευταία βαθμίδα του στροβίλου στο σημείο (9). Η πιο
σημαντική πρόσδοση θερμότητας λαμβάνει χώρα μεταξύ των καταστάσεων 5 και 6
όπου στη συνέχεια το ρευστό εισέρχεται στην πρώτη βαθμίδα του στροβίλου,
αποτονώνεται ισεντροπικά μέχρι την κατάσταση (7) και οδηγείται στον δεύτερο
αναθερμαντήρα. Σε αυτό το σημείο επαναπροσδίδεται ενέργεια στο ρευστό το οποίο
θα εκτονωθεί στην δεύτερη βαθμίδα του στροβίλου (8). Στη συνέχεια το αέριο εξέρχεται
από τον στρόβιλο και εισέρχεται στον αναγεννητή όπου του αφαιρείται το θερμικό του
περιεχόμενο ισοβαρώς στο σημείο (10).
Στη περίπτωση που έχουμε δύο βαθμίδες συμπιεστή, το έργο εισόδου του
ελαχιστοποιείται όταν συντηρούμε σταθερούς τους λόγους πίεσης κατά μήκος των
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βαθμίδων. Η ίδια συλλογική πορεία μεγιστοποιεί το έργο εξόδου του στροβίλου,
επομένως για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργεία απαιτούμε να ισχύει:
𝑃2
𝑃1

𝑃

= 𝑃4
3

(για τον συμπιεστή)

και

𝑃6
𝑃7

𝑃

= 𝑃8 (για τον στρόβιλο)
9

Σε έναν κύκλο Brayton το καθαρό έργο αυξάνεται εξαιτίας της ενδιάμεσης ψύξης και
αναθέρμανσης (αυξάνεται το εμβαδόν χωρίου στο διάγραμμα Τ-S). Δε συμβαίνει το
ίδιο όμως και για τον θερμικό βαθμό απόδοσης. Μόνο εάν έχουμε αναγέννηση δεν
μειώνεται περεταίρω και αυτό συμβαίνει επειδή η ενδιάμεση ψύξη μειώνει την
θερμοκρασία στο σημείο (3) και κατ’ επέκταση και στο σημείο όπου γίνεται η
πρόσδοση θερμότητας ενώ η αναγέννηση αυξάνει τη θερμοκρασία στο σημείο όπου η
θερμότητα απορρίπτεται. Οπότε μόνο εάν υπάρχει διάταξη αναγέννησης θα
χρησιμοποιήσουμε την ενδιάμεση ψύξη και αναθέρμανση προκειμένου να αυξήσουμε
το καθαρό έργο. Όσο όμως αυξάνουμε το πλήθος των βαθμίδων στον συμπιεστή
αυξάνεται, η διεργασία συμπίεσης είναι σχεδόν ισόθερμη για την θερμοκρασία στο
σημείο (1) και το έργο συμπίεσης μειώνεται. Εάν η ροή του ρευστού παραμένει
σταθερή, το έργο του συμπιεστή ή του στροβίλου είναι ανάλογα του αντίστροφου της
πυκνότητας (~1/ρ) με αποτέλεσμα όταν υφίσταται συμπίεση ο ειδικός όγκος θα πρέπει
να ελαχιστοποιείται ενώ όταν αποτονώνεται θα πρέπει να μεγιστοποιείται. Αυτός είναι
και ο λόγος που θέλουμε να έχουμε μεγάλη πίεση στη διεργασία την εκτόνωσης. Γι’
αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε την ενεργή λειτουργία της ενδιάμεσης ψύξης και
αναθέρμανσης.
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1.4 Ο συνδυασμένος κύκλος Brayton-Rankine

Ο συνδυασμένος κύκλος Brayton-Rankine είναι όπως διατυπώνεται και στην ονομασία
του η σύζευξη του κύκλου του αεριοστρόβιλου (Brayton) με αυτόν του ατμοστροβίλου
(Rankine). Ουσιαστικά, ο αεριοστρόβιλος παραχωρεί τα καυσαέρια του σε έναν
λέβητα, όπου και παρέχεται η απαραίτητη ενθαλπία εξάτμισης του νερού για να
ατμοποιηθεί και στη συνέχεια εκτονώνεται στον ατμοστρόβιλο ο οποίος παράγει
ρεύμα. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο αεριοστρόβιλος παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την
περιστροφή του άξονα του. Με αυτό τον τρόπο έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
από τους δύο διαφορετικούς αυτούς στροβίλους ταυτόχρονα.

Σχηματικά:

Σχήμα 1.9: Σχηματική αναπαράσταση του συνδυασμένου κύκλου Brayton-Rankine.

Oι μονάδες συνδυασμένου κύκλου επιτυγχάνουν πολύ μεγαλύτερους βαθμούς
απόδοσης όμως ο σχεδιασμός τους είναι πολύ πιο περίπλοκος αφού για την μελέτη
τους συμμετέχουν και άλλα θερμοδυναμικά μεγέθη που φανερώνουν την
αποτελεσματικότητα της μονάδας καθώς και αν είναι οικονομική η επιλογή αυτή.
Διαγραμματικά και οι 2 κύκλοι μαζί σε γράφημα θερμοκρασίας-εντροπίας
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1.10: Αναπαράσταση του συνδυασμένου κύκλου Brayton-Rankine σε διάγραμμα θερμοκρασίας-εντροπίας.
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Επιθυμούμε να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Όσο
αφορά τους ατμοστροβίλους επιτυγχάνονται πλέον θερμοκρασίες περίπου στους 600
βαθμούς Κελσίου ενώ στους αεριοστρόβιλους άνω των 1400. Αμέσως μετά την καύση
στον αεριοστρόβιλο η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 1500. Στη σύγχρονη εποχή
είναι εφικτό να λειτουργούμε σε τέτοιες θερμοκρασίες αφού έχουν αναπτυχθεί
τεχνολογίες στα πτερύγια όπως η επικάλυψη τους με πυρίμαχα υλικά και η αερογενής
εσωτερική ψύξη τους επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο υψηλούς βαθμούς απόδοσης.
Tώρα θα παρατεθούν οι δείκτες αποδοτικότητας, λειτουργικές παραμέτρους, διάφορες
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το είδος της μηχανής και τέλος
να αναδειχθεί πως αυτές οι μονάδες ανά τον κόσμο εκμεταλλεύονται την έννοια του
συνδυασμένου κύκλου. Επίσης θα γίνει και μία πρώτη αναφορά στην σημασία της
θερμογόνου δύναμης ενός καυσίμου.
H τεχνολογία που συνδυάζει αεριοστρόβιλο και ατμοστρόβιλο έχει την ονομασία Gas
Turbine Combined Cycle Gas Turbine CCGT.

•

Βαθμός απόδοσης του κύριου άξονα:
n=

𝑊 1
×
𝑚̇ 𝑓 𝐻𝑢

W: ισχύς του κύριου άξονα (ατμοστρόβιλου, αεριοστρόβιλου)

(Εξίσωση 15)
Ηu: η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του καυσίμου
𝑚̇𝑓 : η παροχή μάζας σε καύσιμο
Επίσης ορίζουμε το γινόμενο Ηu𝑚𝑓 ως Ηm.
Θερμογόνος δύναμη: To ποσό θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση ενός
κιλού καυσίμου και μετράτε συνήθως σε MJ/Kg. Η σύσταση του καυσίμου
διαδραματίζει τον μείζον ρόλο στην τιμή της θερμογόνου δύναμης καθώς και η
ποσότητα υγρασίας και υδρογόνου που αυτό περιέχει.

•

Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης:
W

We: η καθαρή ηλεκτρική ισχύς (Εξίσωση 1.16)

n = He
•

m

Θερμικός βαθμός απόδοσης:
nth=

•

𝑄𝑢
𝐻𝑚

Qu: η ωφέλιμη ισχύς (Εξίσωση 1.17)

Λόγος ηλεκτρισμού προς θερμότητα (λειτουργικό κριτήριο):
𝑊

(Εξίσωση 1.18)

PHR=𝑄 𝑒
𝑢

•

Συντελεστής διάθεσης της ενέργειας (λειτουργικό κριτήριο):
𝑊

𝑄

EUF= 𝐻𝑒 + 𝐻 𝑢 =ne+nth
𝑚

𝑚

(Εξίσωση 1.19)
[19]

•

Λόγος εξοικονόμησης ενέργειας καυσίμου (λειτουργικό κριτήριο):
FESR=1 −

1
𝑛
𝑛𝑒
+ 𝑡ℎ
𝑛𝑒𝑟 𝑛𝑡ℎ𝑟

(Εξίσωση 1.20)

Επίσης υπάρχει σχετική Υ.Α. Φ.Ε.Κ. Β’1420/2009 από όπου ο λόγος FESR μπορεί
να υπολογιστεί και από την παρακάτω σχέση:

FESR=

𝛥𝐻𝑚
𝑄𝑈
𝑛𝐵

+

(Εξίσωση 1.21)

𝑊
𝑛𝑚

𝑄

𝑊

ΔΗm=𝑛𝑈 + 𝑛 - 𝐻𝑚 (Εξίσωση 1.22)
𝐵

𝑚

Οι τιμές ner και nthr υπολογίζονται από την αντίστοιχη Y.A. που προαναφέρθηκε
ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία βρισκόμαστε για κάθε περιοχή, τις
περιβαντολλογικές συνθήκες καθώς και με το εάν το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται
απευθείας στο δίκτυο ή όχι.
Ο συνδυασμός των παραπάνω μεγεθών θα μας δώσει τις εξής μαθηματικές σχέσεις:
1

𝑛 = 𝑛𝑒 (1 + 𝑃𝐻𝑅) (Εξίσωση 1.23)
𝐹𝐸𝑆𝑅 = 1 −

𝑃𝐻𝑅+1
𝑃𝐻𝑅 1
𝑛(
+
𝑛𝑚 𝑛𝐵

)

𝑛

𝑛

PHR=𝑛 𝑒 =𝑛−𝑛𝑒
𝑡ℎ

𝑒

(Εξίσωση 1.24)

(Εξίσωση 1.25)

Σκοπός είναι να αυξηθεί ο όρος FESR και με βάση τον Ν3734/2009 να είναι
μεγαλύτερος του 10 %.
Αφότου καθορίστηκαν οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την
λειτουργία μίας μονάδας συμπαραγωγής πρέπει να ταξινομήσουμε τις μονάδες
συμπαραγωγής σε δύο βασικές κατηγορίες.

1. Σύστηματα αιχμής ή κορυφής.
Αρχικός και κύριος σκοπός εδώ είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος που παράγεται
και έπειτα η απορριπτόμενη θερμότητα να χρησιμοποιείται για την θέρμανση του
κοινοτικού πληθυσμού.

2. Συστήματα βάσης
Εδώ προτεραιότητα είναι η παραγωγή θερμότητας από τον ατμό ή τα καυσαέρια ενώ
η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος δεν είναι ο πρωτεύον παράγοντας.
Οι μονάδες συμπαραγωγής έχουν μεγαλύτερους βαθμούς απόδοσης από τις
συμβατικές μονάδες και αυτό συμβαίνει επειδή εκμεταλλευόμαστε την ενθαλπία των
καυσαερίων που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν ως απορριπτόμενη
θερμότητα στο περιβάλλον. Είναι σαν να εκμεταλλευόμαστε μεγαλύτερο μέρος της
προσφερόμενης ενέργειας, δηλαδή το καύσιμο. Για αυτό τον λόγο θέλουμε μικρές
παροχές καυσίμου όμως με μεγάλη θερμογόνο δύναμη για να διατηρηθεί το γινόμενο
σε μία τιμή σχεδιασμού.
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Μονάδες συμπαραγωγής ανά τον κόσμο:

Σχήμα 1.11: Μονάδα συμπαραγωγής στο Beni Suef της Αιγύπτου ισχύος 4800 MW.

Σχήμα 1.12: Μονάδα συμπαραγωγής στο Porto de Sergipe της Βραζιλίας ισχύος 1500 MW.
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Σχήμα 1.13: Μονάδα συμπαραγωγής στο Lausward της Γερμανίας ισχύος 595 MW.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Η δομή του αεριοστροβίλου
Στη γενική περίπτωση, χωρίς κάποιο επιπρόσθετο εξάρτημα ή σύστημα, ο
αεριοστρόβιλος αποτελείται από 3 κύρια τμήματα, τον συμπιεστή, τον θάλαμο καύσης
και τον στρόβιλο. Ο στρόβιλος είναι υπεύθυνος να συμπιέζει τον αέρα στον επιθυμητό
βαθμό συμπίεσης, ο θάλαμος καύσης πραγματοποιεί την οξείδωση του καυσίμου
παράγοντας καυσαέρια τα οποία τελικά θα οδηγηθούν στον στρόβιλο για εκτόνωση.
Το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί επηρεάζει τις παροχές διότι διαφορετική
θερμογόνος δύναμη με πυκνότητα, σημαίνει και διαφορετικές απαιτήσεις σε αέρα. Σε
αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία συνοπτική περιγραφή αυτών των τμημάτων
του αεριοστροβίλου και στη συνέχεια θα γίνει εμβάθυνση στους θαλάμους καύσης
σχετικά με τις ιδιότητες καύσης διαφορετικών καυσίμων.
Συμπιεστής:
Ο συμπιεστής είναι ο «πνεύμονας» του αεριοστρόβιλου. Βρίσκεται αμέσως μετά τον
αεραγωγό εισαγωγής και παρέχει την απαραίτητη ποσότητα αέρα στον θάλαμο
καύσης. Αρχικά συμπιέζει τον αέρα κατά μήκος των βαθμίδων του και ως συνέπεια
αυτού αυξάνει την θερμοκρασία του. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την
κινητικότητα των μορίων αέρα τα οποία στη συνέχεια εισέρχονται στον θάλαμο καύσης
για να οξειδώσουν το καύσιμο.

Σχήμα 2.1: Άνοψη σε τομή 2 συμπιεστών αξονικής μορφής.

Έχουμε 3 κύρια είδη συμπιεστών που χρησιμοποιούνται στους αεριοστρόβιλους:
•
•
•

Aξονικός συμπιεστής
Φυγοκεντρικός συμπιεστής
Παλινδρομικός συμπιεστής
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Οι αξονικοί και οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης,
πιο οικονομικοί και είναι πιο συμπαγείς σε σχέση με τους παλινδρομικούς. Ο
συμπιεστής αυξάνοντας την πυκνότητα του αέρα επιτρέπει στην μηχανή παρά τον
μικρό του όγκο να χειρίζεται τεράστιες παροχές αέρα. Οι σύγχρονοι συμπιεστές
επιτρέπουν την δημιουργία λόγου πίεσης εξόδου/εισόδου της τάξης του 30:1.
Στρόβιλος:
Ο στρόβιλος των βιομηχανικών αεριοστρόβιλων (αξονοστροβίλων) είναι το πιο
σημαντικό τμήμα αφού χάρη σε αυτόν η θερμική ενέργεια των απαγόμενων από τον
θάλαμο καύσης αέρια μετατρέπεται σε ωφέλιμο έργο. Η ηλεκτρική ισχύς είναι
συνάρτηση των στροφών του άξονα που περιστρέφεται από τις βαθμίδες του
στροβίλου. Μάλιστα πέρα από αυτή την λειτουργεία εξασφαλίζει και σε κάποιες
περιπτώσεις την λειτουργία και άλλων εξαρτημάτων όπως ο συμπιεστής. Ένας
στρόβιλος μπορεί να παρέχει ισχύ έως και 50.000 ίππων ενώ το κάθε πτερύγιο
προσφέρει μέχρι και 250 ίππους. Υπάρχουν στρόβιλοι ακτινικής και αξονικής ροής,
όμως συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο οι αξονικοί επειδή είναι πιο αποδοτικοί. Στους
αξονοστρόβιλους έχουμε μόνο αξονικής ροής διότι μπορούν να εκμεταλλεύονται
μεγαλύτερες παροχές καυσαερίων. Ο στρόβιλος στο σύνολό του μπορεί να
αποτελείται από μία ή περισσότερες βαθμίδες. Και εδώ πέρα υπάρχει για κάθε βαθμίδα
μία σειρά ακίνητων πτερυγίων (στάτορας) τα οποία ακολουθούνται από μία σειρά
κινητών πτερυγίων (ρότοτρας) που συχνά απαντάται και ως στροφείο. Το σύστημα
στρόβιλος αποτελείται συνοπτικά από το στροφείο, τον στάτορα, το εξωτερικό
περίβλημα και τον δακτύλιο ο οποίος τοποθετείται κατά την περιφερειακή του
διεύθυνση στο εξωτερικό και εσωτερικό του στάτορα.

Σχήμα 2.2: Βαθμίδες στροβίλου σε αεριοστρόβιλο στον οποίο διακρίνονται και οι μικρές οπές
επάνω στα πτερύγια για την ψύξη.
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Οι σχεδιαστικοί παράμετροι που καθορίζουν τον αριθμό των πτερυγίων, των βαθμίδων
και την ποσότητα τους είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Tον επιθυμητό αριθμό στροφών του άξονα
Το είδος συνδεσμολογίας στροβίλου-συμπιεστή
Οι αναπτυσσόμενες τάσεις και η διάμετρος του άξονα
Οι θερμοκρασίες λειτουργίας του αεριοστρόβιλου
Η ενθαλπία των καυσαερίων

Στους σύγχρονους αεριοστρόβιλους που λειτουργούν με λόγους συμπίεσης της τάξης
20:1 ή/και παραπάνω απαιτείται η χρήση περισσότερων της μίας βαθμίδας.
Χαρακτηριστικά εάν λειτουργούμε με δύο συμπιεστές έχουμε αξονοστρόβιλους διπλού
στροβίλου (και διπλού άξονα). Η πρώτη βαθμίδα δέχεται τα καυσαέρια απευθείας μετά
τον θάλαμο καύσης και είναι υψηλής ενθαλπίας. Αυτά στρέφουν τον συμπιεστή
υψηλής πίεσης. Η πρώτη βαθμίδα ονομάζεται βαθμίδα υψηλής πίεσης. Η άλλη
βαθμίδα δέχεται τα καυσαέρια που πρώτα έχουν εκτονωθεί στην πρώτη βαθμίδα και
είναι μικρότερου ενεργειακού περιεχομένου. Η βαθμίδα που περιστρέφεται από αυτά
τα καυσαέρια λέγεται βαθμίδα χαμηλής πίεσης και περιστρέφει τον συμπιεστή χαμηλής
πίεσης.
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2.2 Η διαδικασία της καύσης στους αεριοστροβίλους
Η πιο σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία που πραγματοποιείται σε έναν
αεριοστρόβιλο είναι η διαδικασία της καύσης και αυτό πραγματοποιείται σε ειδικούς
θαλάμους καύσης με διαφορετικές γεωμετρίες και ιδιότητες.
Ο θάλαμος καύσης αποτελείται από κάποια βασικά επιμέρους τμήματα που στο
σύνολο της λειτουργίας τους ονομάζουμε θάλαμο καύσης. Τα τμήματα αυτά είναι:
•
•
•
•

O στροβιλιστής
Εγχυτήρας καυσίμου
Φλογοσωλήνας
Εξωτερικό περίβλημα

Σχήμα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού θαλάμου καύσης αεριοστροβίλου.

Ο αέρας αφού συμπιεστεί έχει πολύ υψηλή ταχύτητα της τάξης των 150 m/s. Σε τέτοιες
ταχύτητες οι συνθήκες ανάμειξης δεν επιτυγχάνονται και γι αυτό θα πρέπει να μειωθεί.
Αυτή είναι η δουλειά του διαχύτη ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του θαλάμου καύσης και
του συμπιεστή. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ταχύτητα του στα περίπου 20-30 m/s
και επιπλέον μείωση επιτυγχάνεται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης. Ειδικότερα
μέσω διαμπερών σε οπές ενός δίσκου που βρίσκεται περιφερειακά του εγχυτήρα
μειώνει περαιτέρω την ταχύτητα του.
Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του θαλάμου καύσης είναι η διατήρηση του
λόγου αέρα καυσίμου. Ανάλογα βέβαια με το είδος καυσίμου απαντώνται και τα
ανάλογα ποσοστά. Συνήθως σε αεριοστρόβιλους που λειτουργούν με κηροζίνη ο
λόγος αέρα/καυσίμου από 40:1 και πάνω.
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Σχήμα 2.4: Αναπαράσταση της πορείας και της κατανομής του αέρα σε έναν τυπικό θάλαμο
καύσης.

Ο πρωτεύον αέρας σε ποσοστό 20-30 % εισέρχεται στο εσωτερικό του θαλάμου
καύσης μέσω ειδικά διαμορφωμένης διατομής. Ο υπόλοιπος αέρας που λέγεται
δευτερεύον και αποτελεί το υπόλοιπο ποσοστό εισέρχεται δια μέσου του διακένου του
κελύφους και της περιφέρειας του φλογοσωλήνα. Τα ακίνητα πτερύγια του
στροβιλιστή μειώνουν την ενέργεια της εισερχόμενης φλέβας αέρα, οπότε η ταχύτητα
υφίσταται πτώση. Tο ρεύμα αέρα που εισέρχεται στην πρωτεύουσα ζώνη καύσης έχει
αποκτήσει πλέον τον απαραίτητο στροβιλισμό ώστε η τυρβώδης ανάμειξη του
μίγματος αέρα καυσίμου να πραγματοποιηθεί.
Στο σημείο όπου δημιουργείται η πρώτη ζώνη καύσης καθώς και η έναυση του
μίγματος εμφανίζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες που κατά μέσο όρο αγγίζουν τους
2500 Κέλβιν. Όσο απομακρυνόμαστε από την ζώνη αυτή οι θερμοκρασίες μειώνονται
και οι απώλειες θερμότητας αυξάνονται. Επειδή αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ
υψηλές και τα υλικά δεν μπορούν να αντέξουν, χρησιμοποιείται αέρας που εισέρχεται
από τα τοιχώματα του φλογοσωλήνα μέσω κατάλληλης διατομής οπών ψυχρός αέρας
που μειώνει την θερμοκρασία καύσης. Αποτελεί περίπου το 10 % της συνολικής
ποσότητας του δευτερεύοντα αέρα. Ο κάθε θάλαμος καύσης του αεριοστρόβιλου
περιέχει έναν σπινθηριστή ο οποίος δημιουργεί περίπου 100 σπινθήρες το λεπτό. Για
κάθε καύσιμο ο θάλαμος πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά.
Ο φλογοσωλήνας πρέπει να κατασκευασθεί από υλικό μεγάλης θερμικής αντοχής και
γι’ αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα κράματα χάλυβα και επικάλυψη με νικέλιο ενώ το
κέλυφος είναι κατασκευασμένο από χαμηλότερης αντοχής χάλυβα.
Ο θάλαμος καύσης θα πρέπει να τροποποιηθεί σε περίπτωση που το καύσιμο είναι
υγρό ή περιέχει στερεά σωματίδια τα οποία πρέπει να αναμειχθούν επαρκώς. Στο
εσωτερικό θα πρέπει οι επιφάνειες να δημιουργούν τυρβώδεις ροές για να επιταχυνθεί
η ανάμειξη, οι ταχύτητες προσαγωγής του αέρα και του καυσίμου να βρίσκονται σε
αναλογίες που ο χρόνος ανάμειξης είναι επαρκής μέχρι το καυσαέριο να οδηγηθεί στην
βαθμίδα του στροβίλου.
Εγχυτήρας καυσίμου:
Ο σκοπός του είναι να παρέχει σταθερή ροή καυσίμου στο εσωτερικό του
φλογοσωλήνα χωρίς διακυμάνσεις στη παροχή εάν δεν υπάρχει λόγος ρύθμισης της
ισχύος. Υπάρχουν δύο τρόποι με τον οποίο γίνεται η παροχή καυσίμου και ανάλογα
με το είδος του θαλάμου καύσης χρησιμοποιούμε και τον αντίστοιχο τρόπο (τα είδη
των θαλάμων καύσης αναλύονται παρακάτω). Ο πρώτος τρόπος είναι με την εκροή
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μικρών σταγονιδίων υγρού καυσίμου στην φλέβα αέρα που διέρχεται από τον διάτρητο
δίσκο ο οποίος διασχίζει την πρωτεύουσα ζώνη καύσης. Θέλουμε η μέση διάμετρος
των σταγονιδίων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη γίνεται για να έχουμε γρηγορότερη
και καλύτερη ανάμειξη και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της καύσης. Ο δεύτερος
τρόπος είναι με την ατμοποιημένη μορφή του καυσίμου πριν αυτή εισαχθεί στην κύρια
ζώνη καύσης.

Σχήμα 2.5: Μία εκδοχή ενός εγχυτήρα καυσίμου σε καυστήρα αεριοστροβίλου.

O παράγοντας απόδοση καύσης:
Στην πραγματικότητα το καύσιμο, ακόμη και με την περίσσεια αέρα δεν καίγεται
πλήρως αφού πάντα θα υπάρχουν μόρια καυσίμου που δεν θα «συναντηθούν» με
άτομα οξυγόνου. Επιπλέον ο λόγος αέρα/καυσίμου δεν παραμένει πάντα σωστός σε
κάθε διεργασία καύσης με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρης.
Ο βαθμός απόδοσης καύσης προκύπτει από το ποσό θερμότητας που εκλύεται
συγκρινόμενο με το θεωρητικό ποσό θερμότητας που θα εκλυόταν εάν είχαμε πλήρη
καύση και φυσικά χωρίς απώλειες. Πλέον, σε σύγχρονους αεριοστρόβιλους, ο βαθμός
απόδοσης της καύσης είναι της τάξης του 98-99 %. Πέρα από την ίδια την καύση όμως,
έχουμε κάνει και άλλη μία παραδοχή και αυτή είναι η διεργασία της ισοβαρούς καύσης,
δηλαδή πως η πίεση παραμένει σταθερή. Κάτι τέτοιο όμως στη πραγματικότητα δεν
συμβαίνει αφού απώλειες πίεσης πάντα υπάρχουν σε ποσοστό 2-10 % ανάλογα με
την κατάσταση και την τεχνολογία του θαλάμου καύσης. Οι τριβές των εξαρτημάτων
και του στροβιλισμού που θέλουμε να επιτύχουμε, αναγκαστικά θα υπάρξουν
απώλειες πίεσης.
Ο παράγοντας φλόγα:
Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του
στροβίλου είναι η φλόγα που δημιουργείται στον θάλαμο καύσης. Η πίεση, η
θερμοκρασία και η ταχύτητα του μίγματος κατά μήκος του φλογοσωλήνα επηρεάζουν
την μορφή και σταθερότητα της φλόγας. Ο λόγος αέρα/καυσίμου εδώ πέρα είναι που
καθορίζει σχεδόν πλήρως την κατάσταση αυτή. Εάν η ταχύτητα του αέρα, άρα και η
παροχή του μέσα στον θάλαμο καύσης είναι μεγάλη, η φλόγα θα σβήσει. Σκοπός είναι
να λειτουργούμε σε στοιχειομετρικές αναλογίες και ταυτόχρονα η παροχή του αέρα να
είναι χαμηλή ώστε να έχουμε και καλή ανάμειξη αλλά και να προλάβει να οξειδωθεί το
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καύσιμο. Με αυτό τον τρόπο η φλόγα διατηρείται σταθερή. Επίσης η θερμοκρασία
εντός του θαλάμου θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να μην απειλείται η ευστάθεια της
φλόγας.
Oι θάλαμοι καύσης έχουν τυποποιηθεί σε 3 βασικές κατηγορίες και αυτοί είναι:
Πολλαπλός: Ο θάλαμος αυτού του είδους χρησιμοποιήθηκε κατά τις πρώτες
περιόδους ανάπτυξης των αεριοστρόβιλων για αεροπορική χρήση. Ο κάθε θάλαμος
καύσης έχει σχήμα σωλήνα και είναι τοποθετημένοι περιφερειακά ως προς τον κύριο
άξονα. Από όλους τους θαλάμους μόνο δύο είναι εξοπλισμένοι με σπινθηριστή.
Επιπλέον όλοι συνδέονται με ειδικούς αγωγούς που ονομάζονται αγωγοί διάδοσης
φλόγας.
Δακτυλιοειδούς μορφής: Η απλότητα, η μεγάλη θερμική απόδοση του, η γεωμετρία
και η μάζα του το καθιστούν ένα από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους θαλάμους
καύσης τις τελευταίες δεκαετίες. Ο θάλαμος αυτός αποτελείται από 2 βασικά τμήματα.
Το πρώτο τμήμα είναι ο εξωτερικός και το δεύτερο ο εσωτερικός δακτύλιος όπου και
τα 2 μαζί συνιστούν ένα φλογοσωλήνα. Το πίσω τμήμα του συνδέεται με τον διαχύτη
που διανέμει σταθερή παροχή συμπιεσμένου αέρα και το εμπρός συνδέεται με την
πρώτη βαθμίδα του στροβίλου.
Σωληνοδακτυλιοειδής μορφής: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα θάλαμο καύσης
που προκύπτει από την τεχνολογία των πολλαπλών και της δακτυλιοειδούς μορφής.
Η ολική του σύνθεση απαρτίζεται από έναν αριθμό φλογοσωληνών οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι περιφερειακά κατά του κύριου άξονα. Η παροχή του πρωτεύοντα αέρα
είναι ανεξάρτητη για κάθε θάλαμο καύσης ενώ ο δευτερεύον αέρας εισέρχεται δια
μέσου ενός κοινού αγωγού περιφερειακά της συνδεσμολογίας τους.

Σχήμα 2.6: Αναπαράσταση δακτυλιοειδούς μορφής θαλάμων καύσης σε αεριοστρόβιλο .
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2.3 Συμβατικά καύσιμα αεριοστρόβιλων
Η ευελιξία των αεριοστρόβιλων έγκειται και στην ιδιότητα τους να δέχονται πολλών
μορφών καυσίμων αέριας και υγρής κατάστασης. Στους ορυκτούς υδρογονάνθρακες
που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για την λειτουργία των αξονοστροβίλων
συγκαταλέγονται κάποια είδη πετρελαίων, η βενζίνη και το φυσικό αέριο. Εάν
χρησιμοποιηθούν βαριά πετρέλαια όπως του τύπου «crude oil» (ακατέργαστο), θα
πρέπει πρώτα όμως να θερμανθούν κατάλληλα έτσι ώστε το κινηματικό τους ιξώδες
να μην εμποδίσει την ροή τους και κατά συνέπεια την ίδια την καύση.
Γενική διάκριση συμβατικών καυσίμων:
•
•
•
•
•

Διάφορα υγραέρια
Αεροπορική Βενζίνη (JP4-JP10)
Κηροζίνη
Diesel πετρέλαιο (καλύτερης ποιότητας)
Φυσικό αέριο

Για να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο κάποιος υδρογονάνθρακας θα πρέπει να
εξεταστούν οι ιδιότητες σε τέσσερις βασικές περιοχές. Αυτές είναι η πτητικότητα, το
ιξώδες τους οι προσμίξεις και το σημείο ανάφλεξης. Η θερμογόνος δύναμη δεν
περιέχεται διότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να έχει ένα ενεργειακό περιεχόμενο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μηχανής. To ιξώδες και η πτητικότητα διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στις απώλειες πίεσης στο εσωτερικό του φλογοσωλήνα μέχρι αυτά να
αποτονωθούν στον στρόβιλο και δεύτερον στο ότι ο ψεκασμός καυσίμου δεν θα
παρουσιάζει προβλήματα στην έγχυση του. Η πτητικότητα δε, εξασφαλίζει τα όρια
ανοχών στην εξάτμιση του καυσίμου. Στα πλέον χρησιμοποιούμενα καύσιμα δεν
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος σε σημείο να επηρεάσει την καύση αφού οι κανονισμοί είναι
πολύ σαφείς στα επιτρεπόμενα όρια. Το σημείο ζέσεως είναι και συνάρτηση της
επιφανειακής πίεσης του ρευστού. Όσο ελαττώνεται η επιφανειακή πίεση του υγρού,
τόσο μικρότερο είναι το σημείο ζέσεως. Τα όρια ζέσεως για το αεροπορικό καύσιμο
JET-A1 είναι 150ο C – 240ο C σε σχέση με το σημείο ανάφλεξης το οποίο πρέπει να
είναι πάνω από 38ο C. Επίσης το καύσιμο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δε θα
πρέπει να παράγει στερεά σωματίδια άνθρακα διότι οι επικαθίσεις (που είναι
αναπόφευκτο να μην συμβούν) μειώνουν την απόδοση του αεριοστρόβιλου και
δύναται να τον καταστρέψουν προοδευτικά. Επικαθίσεις στις οπές ροής του εγχυτήρα
καυσίμου καθώς και στον κύριο θάλαμο καύσης ή ακόμη χειρότερα στα πτερύγια του
στροβίλου μπορούν να αδρανοποιήσουν εντός ολίγου την διάταξη. Σαν κύριο
συμβατικό καύσιμο στους βιομηχανικούς αεριοστρόβιλους, χρησιμοποιείται το φυσικό
αέριο το οποίο και σε συνδυασμένο κύκλο παρουσιάζει πολλές μεγάλες αποδόσεις.
Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες για τις εκπομπές αυτών των καυσίμων
(φυσικό αέριο, ντίζελ, JET-A, κηροζίνη) αλλά και για την απόδοση τους. Προτού
περιγραφτούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε πειραματικές δοκιμές, θα
αναφερθούν επιγραμματικά κάποιες ιδιότητες αυτών.
Το φυσικό αέριο :
To φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο αλλά
και ανώτερους υδρογονάνθρακες από 2 έως 7 άτομα άνθρακα (C2-C7). Συχνά
ενδέχεται να περιέχει ελάχιστες συγκεντρώσεις από αρωματικούς υδρογονάνθρακες,
όπως βενζόλιο και το τολουόλιο. Το φυσικό αέριο περιέχει άζωτο, διοξείδιο του
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άνθρακα, ήλιο, υδρόθειο και άλλες θειούχες ενώσεις όπως καρβονυλικά σουλφίδια
καθώς και υδρατμούς. Τα CO2 και Η2S είναι όξινα και δύναται να προκαλέσουν
διαβρώσεις εάν υπάρχει υγρασία. Η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου στους
διάφορους υδρογονάνθρακες μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα από την θέση
εξόρυξής του.
Κηροζίνη :
Η κηροζίνη είναι το βασικό καύσιμο των αεροπορικών αεριοστρόβιλων με χαμηλό
σημείο ανάφλεξης (περίπου 40ο C). Η κηροζίνη ανάλογα με τη χρήση του, αναμιγνύεται
με διάφορες ουσίες όπως με τη νάφθα εάν πρόκειται για στρατιωτικούς σκοπός (JT4).
Πετρέλαιο DIESEL :
Έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη και μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες
οι οποίες κάποιες φορές είναι μη επιθυμητές. Το ντίζελ πετρέλαιο για να
χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική δραστηριότητα πρέπει πρώτα να υποστεί χημική και
θερμική κατεργασία για την απομάκρυνση βαρειών μετάλλων όπως ο μόλυβδος και να
απομακρυνθούν θειικές ενώσεις. Είναι σημαντικό το καύσιμο να είναι καθαρό και
καλύτερης ποιότητας διότι τόσο η λειτουργία του αεριοστρόβιλου όσο και το
περιβαντολλογικό αποτύπωμα επηρεάσουν στον ύψιστο βαθμό την εκάστοτε
επιχείρηση.
Έχουν προταθεί διάφορες προτάσεις για την χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων
τα οποία είναι πολλά υποσχόμενα, όμως η θερμογόνος δύναμη αποτελεί τροχοπέδη
για τις περισσότερες από αυτές διότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι σχετικά μικρή.
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2.4 Αποτελέσματα χρήσης των συμβατικών καυσίμων από την
βιβλιογραφία
Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορούν να βρεθούν πολλές μελέτες σχετικά με
τις εκπομπές ρύπων των συμβατικών καυσίμων καθώς και διάφορα κόστη που
προκύπτουν από τη χρήση τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν κάποιες από
αυτές με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από πειραματικές δοκιμές.
Σε ερευνητική δημοσίευση των Yildiz Koc, Huseyin Yagli, Adnan Gorgulu και Ali Koc
(2020) πραγματοποιήθηκε μία μελέτη σχετικά με την απόδοση και την ικανότητα του
φυσικού αέριου και του υδρογόνου σε απλό κύκλο αεριοστροβίλου και σε κύκλο με
ανάκτηση θερμότητας. Για συντομία ο απλός κύκλος αναφέρεται ως sGT και ο κύκλος
με ανάκτηση θερμότητας ως rGT. Παράλληλα εξάχθηκαν συμπεράσματα και για τις
εκπομπές αυτών. Για τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε ένας αεριοστρόβιλος με 4 βαθμίδες
στροβίλου, ισχύος 50 MW, θερμοκρασία εξαγωγής καυσαερίων 450ο C, σχετική
υγρασία αέρα 50 % με θερμοκρασία χώρου 20 ο C, ισεντροπικό βαθμό απόδοσης
συμπιεστή 90 % και στροβίλου 85 %. Δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές του λόγου
συμπίεσης για την μελέτη διάφορων μεγεθών τόσο στον απλό κύκλου, όσο και στον
κύκλο με ανάκτηση θερμότητας και για τα 2 καύσιμα. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό EBSILON® Professional (EBSILON) από το οποίο
προσδιορίστηκαν οι θερμοδυναμικές παράμετροι όπως η ενθαλπία, οι παροχές μάζας,
η πίεση και η θερμοκρασία. Για την ποσοτικοποίηση της επίδοσης χρησιμοποιήθηκαν
εργαλεία της θερμοδυναμικής όπως η διατήρηση της μάζας, ενέργειας και εξέργειας.
Παρατηρήθηκε πως για σταθερή παραγωγή ισχύος (50 MW), η θερμοκρασία
εισαγωγής στον στρόβιλο αυξάνεται με αύξηση της πίεσης, ενώ ο ρυθμός παροχής
αέρας μειώνεται και για το φυσικό αέριο και για το υδρογόνο αλλά και στους 2 κύκλους.
Ο λόγος για αυτό είναι οι παραδοχές σταθερής παραγωγής ισχύος καθώς και της
θερμοκρασίας εξόδου από τον στρόβιλο.
Σύμφωνα με την αυξανόμενη θερμοκρασία εισόδου του στροβίλου, ο ρυθμός ροής
μάζας αέρα πρέπει να αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης εισόδου του στροβίλου
λόγω της σταθερής υπόθεσης για παραγωγής καθαρής ισχύος. Κατά τη διάρκεια της
αύξησης της πίεσης και της θερμοκρασίας εισόδου του στροβίλου, και για τους δύο
τύπους καυσίμου, οι καταναλώσεις καυσίμου για τους απλούς κύκλους μειώνονται,
ενώ οι καταναλώσεις για τους κύκλους με ανάκτηση θερμότητας αυξάνονται αργά. Η
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στον απλό κύκλο οφείλεται σε μείωση του ρυθμού
ροής μάζας αέρα. Η αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου στον κύκλο με ανάκτηση
θερμότητας συμβαίνει λόγω της σύγκλισης της θερμοκρασίας εξόδου του συμπιεστή
με τη θερμοκρασία εξόδου του στροβίλου. Στην πίεση 18 bar και άνω, δεδομένου ότι
η θερμοκρασία εξόδου του συμπιεστή είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία εξόδου
του στροβίλου, η κατανάλωση καυσίμου του rGT είναι υψηλότερη από το sGT. Για
πίεση εισόδου στροβίλου από 4 bar έως 20 bar σε σταθερή καθαρή παραγωγή ισχύος
(50 MW), η ποσότητα υδρογόνου που καταναλώνεται μειώνεται από 2,64 kg / s σε
1,78 kg / s για sGT, ενώ αυξάνεται από 1,66 kg / s σε 1,83 kg / s. Σε αυτές τις υψηλές
πιέσεις, η κατανάλωση φυσικού αερίου μειώνεται από 7,19 kg / στα 5,12 kg / s για
sGT, ενώ αυξάνεται από 4,68 kg / s σε 5,27 kg / s για rGT. Για την καλύτερη
αποτύπωση των αποτελεσμάτων δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τις μετρήσεις που
έδωσε το λογισμικό σε συγκεκριμένα εύρη πίεσης για τους 2 κύκλους για το φυσικό
αέριο και το υδρογόνο.
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Σχήμα 2.7: Αναπαράσταση δεδομένων από τις δοκιμές των καυσίμων σε διάφορες πιέσεις και τελικά στο πως αυτό
μεταφράζεται σε κόστος με βάση τις πειραματικές δοκιμές των ερευνητών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κύκλοι με φυσικό αέριο παρουσιάζουν μικρότερο
βαθμό εξεργειακής και θερμικής απόδοσης συγκριτικά με το υδρογόνο. Επίσης και για
τα 2 καύσιμα, για πιέσεις από 18 bar και πάνω οι κύκλοι με εναλλάκτη παρουσίασαν
υψηλότερους βαθμούς απόδοσης. Στην πίεση των 18 bar και άνω, η απόδοση του
κύκλου sGT βρέθηκε υψηλότερη από τον κύκλο rGT, καθώς η θερμοκρασία εξόδου
του συμπιεστή είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία εξόδου του στροβίλου. Όταν το
σύστημα εξετάστηκε για το κόστος της τιμής καυσίμου για παραγωγή ισχύος μονάδας
($ / kWh), παρά τα πλεονεκτήματα της χρήσης του H2 ως προς την απόδοση και τις
εκπομπές, το κόστος καυσίμου για ανά μονάδα παραγωγής ενέργειας βρέθηκε
υψηλότερο για το H2 από το φυσικό αέριο. Τα αποτελέσματα εκπομπών CO2
αποκάλυψαν ότι η χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο είχε σημαντικές δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω του υψηλού ρυθμού εκπομπών CO2, το οποίο είναι
ένα από τα πιο σοβαρά αέρια θερμοκηπίου. Από τις παραπάνω αριθμητικές τιμές
συμπεραίνουμε πως αυτή η κατάσταση φέρνει επίσης τη χρήση υδρογόνου στο
προσκήνιο. Παρά το υψηλό κόστος του H2 σήμερα, η πολλά υποσχόμενη πρόοδος
στην παραγωγή H2 και το μειωμένο κόστος μέρα με τη μέρα ενθαρρύνουν τις έρευνες
να αναπτύξουν μελέτες για το H2. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να ρίξει φως στην
απόδοση, το κόστος και τις εκπομπές του H2 συγκρίνοντας το φυσικό αέριο. Η μελέτη
σε συστήματα παραγωγής H2 για ελαχιστοποίηση του κόστους θα πρέπει να γίνει για
τη διάδοση της χρήσης του H2 για τεχνολογίες παραγωγής καθαρής ενέργειας.
Σε μία διαφορετική ερευνητική δημοσίευση εξετάστηκαν οι εκπομπές της κηροζίνης
Jet-A1 καθώς και διάφορων μιγμάτων αυτής μαζί με ελαιοκράμβη και ηλιέλαιο. Οι
συγγραφείς-ερευνητές της συγκεκριμένης δημοσίευσης, F. Chiariello, C. Allouis, F.
Reale και P. Massoli (2014) μελέτησαν τις αέριες και σωματιδιακές εκπομπές αυτών
των μιγμάτων σε έναν μικρό αεριοστρόβιλο. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε έναν Capstone
Micro Gas Turbine, μοντέλο C30, ένα μονό άξονα MGT που παράγει, με έναν
αναγεννητικό κύκλο, 30 kW ηλεκτρικής ισχύος με συνολική απόδοση 27% σε συνθήκες
πλήρους φορτίου με θερμοκρασία καυσαερίων στους 275ο C. Η όλη διάταξη
χρησιμοποιεί έναν καυστήρα πτωχής προανάμειξης, βελτιστοποιημένος να παράγει
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χαμηλών εκπομπών καυσαέρια σε πλήρη ισχύ όταν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο
καθώς και υγρά καύσιμα όπως ντίζελ και κηροζίνη. Στην περίπτωση υγρών καυσίμων,
το σύστημα ψεκασμού αποτελείται από τρία μπεκ ψεκασμού καυσίμου, καθένα από τα
οποία περιλαμβάνει έναν απλό ψεκαστήρα αεριωθούμενου αέρα, τέσσερα στόμια για
την εισαγωγή αέρα καύσης και έναν ελικοειδή στροβιλιστή. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η διακοπή λειτουργίας του κινητήρα και η λειτουργία μερικού φορτίου, οι
υποβοηθούμενοι με αέρα ψεκαστήρες εγχέουν το μείγμα αέρα καυσίμου σε σταδιακή
προσέγγιση με το καύσιμο που ψεκάζεται δίπλα στον αέρα καύσης σε περιορισμένη
περιοχή. Η παρουσία του προθερμασμένου και περιστρεφόμενου αέρα επιτρέπει μια
καλή εξάτμιση σταγονιδίων και ελαχιστοποιεί την επιβράδυνση του καυσίμου στα
τοιχώματα του θαλάμου καύσης. Κατά συνέπεια, η καύση λαμβάνει χώρα σε μικρή
απόσταση κατάντη της εξόδου των εγχυτήρων καυσίμου. Τέλος σε ότι αφορά τα
μίγματα, η πλειοψηφία κατά όγκο των μιγμάτων αποτελείται από κηροζίνη με σκοπό
να μην απαιτηθεί κάποια τροποποίηση του καυστήρα, συνεπώς και τα αποτελέσματα
ουσιαστικά ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις της υπάρχουσας κηροζίνης Jet-A1.
Για την μέτρηση των αέριων εκπομπών χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός αναλυτής
καυσαερίων TESTO 350 S ο οποίος ανιχνεύει O2, NO, NO2, CO, SO2 και CO2.
Χρησιμοποιήθηκε επίσης ηλεκτρικός αναλυτής χαμηλής πίεσης κρούσης ELPI ™ για
τον προσδιορισμό των κατανομών μεγέθους σωματιδίων. Είναι ένα φασματόμετρο
μεγέθους σωματιδίων σε πραγματικό χρόνο για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
της κατανομής μεγέθους σωματιδίων αερολύματος.
Η διαδικασία του πειράματος στηρίχθηκε ουσιαστικά σε 2 σταθερές καταστάσεις. Σε
περίπτωση πλήρους φορτίου (25 kW) και μερικού φορτίου (15 kW). Η λογική εκκίνησης
και τερματισμού του μικρο-στροβίλου ήταν ίδια με τις τυπικές λειτουργίες. Η
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι μια τυπική εναλλαγή καυσίμου. Η διαδικασία
δοκιμής αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις, επαναλαμβανόμενες για κάθε μείγμα
που χρησιμοποιήθηκε.
Aρχικά έγινε εκκίνηση μέχρι η ισχύς να φτάσει τα 25 kW, χρησιμοποιώντας την
κηροζίνη Jet Α-1. Έπειτα πραγματοποιήθηκε μείωση ισχύος στα 15 kW και
ταυτόχρονη αλλαγή καυσίμου με μίγμα βιοκαυσίμου/κηροζίνης έως ότου η ισχύς
φτάσει τα 25 kW εκ νέου. Έπειτα η ισχύς μειώνεται πάλι στα 15 kW. Τέλος το καύσιμο
αλλάζει και πάλι σε καθαρή κηροζίνη για τουλάχιστον 5 λεπτά, προκειμένου
οποιοδήποτε κατάλοιπο από τα μίγματα είχαν επικαθίσει να απορριφθούν. Προτού
αναφερθούν τα αποτελέσματα για τις εκπομπές της κηροζίνης και των μιγμάτων,
σημειώνονται παρακάτω τα μίγματα που χρησιμοποιήθηκαν.
1. Μίγμα καθαρής κηροζίνης Jet A-1 (Κ).
2. Μίγμα κηροζίνης 90 % και 10 % ελαιοκράμβης κατά όγκο (Α).
3. Μίγμα κηροζίνης 80 % και 20 % ελαιοκράμβης κατά όγκο (Β).
4. Μίγμα κηροζίνης 90 % και 10 % ηλιέλαιου κατά όγκο (C).
5. Μίγμα κηροζίνης 80 % και 20 % ηλιέλαιου κατά όγκο (D).

Σε ότι αφορά το ιξώδες να σημειωθεί πως όλα τα μίγματα παρουσιάζουν αυτή της
κηροζίνης αφού υπερέχει σε ποσοστό και το κατώτατο όριο για επικείμενη αλλαγή είναι
το 40 % κατά όγκο.
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και
φανερώνεται η ιδιαιτερότητα της κηροζίνης όταν αναμειγνύεται με άλλα καύσιμα ή
σκέτη. Αρχικά παρατηρήθηκε πως η προσθήκη ελαιοκράμβης στην Jet-A1 αυξάνει τη
συγκέντρωση σωματιδίων τρεις φορές σε σχέση με το σημείο αναφοράς (κηροζίνη),
είτε για το μείγμα στο 10% και 20%. Ομοίως, η προσθήκη ηλιέλαιου αυξάνει τη
συγκέντρωση σωματιδίων κατά περισσότερες από μία τάξεις μεγέθους σε σχέση με
τις εκπομπές σωματιδίων κηροζίνης. Η παρόμοια τιμή κατώτερης θερμογόνου
δύναμης των ελαιοκράμβων και των ηλιέλαιων, σε συνδυασμό με την ανάλυση των
αέριων ρύπων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαφορά στα επίπεδα συγκέντρωσης
είναι κυρίως λόγω των χημικών δομών των φυτικών ελαίων που δοκιμάστηκαν. Αυτή
η υπόθεση ενισχύεται από την εκτίμηση ότι η αύξηση των εκπομπών από κηροζίνη σε
μίγματα ηλιέλαιου είναι περισσότερες από μία τάξεις μεγέθους, χωρίς ευαίσθητη
αύξηση στην κατανάλωση καυσίμου. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπομπή αιθάλης
είναι μεγαλύτερη στο μερικό φορτίο και ότι η παρουσία, 10% v / v, ενός φυτικού ελαίου
(ελαιοκράμβης και ηλιέλαιου) σε μίγματα με κηροζίνης οδηγεί σε αύξηση των
εκπομπών σωματιδίων. Επιπλέον, τα επίπεδα εκπομπών σωματιδίων φαίνονται
ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση κατά όγκο φυτικών ελαίων στα μίγματα καυσίμων,
όμως το ηλιέλαιο παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από την ελαιοκράμβη.
Σημειώνεται πως συγκρίνοντας τον αέρα καύσης και στα καυσαέρια του στροβίλου,
φαίνεται πως σωματίδια μεγαλύτερα από 40 nm δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της
καύσης και όχι μετά την εκτόνωση.
Αυξάνοντας το κλάσμα όγκου φυτικών ελαίων στο μείγμα καυσίμου στο 20%, δεν
υπάρχει ένδειξη αλλαγής των εκπομπών αιθάλης. Όχι μόνο το σχήμα λειτουργίας,
αλλά και οι απόλυτες τιμές παραμένουν πρακτικά οι ίδιες. Επίσης με 10 % ηλιέλαιου
σημειώθηκε αύξηση στην πυκνότητα των στερεών σωματιδίων στα 4.3×105/cm3 στα
15 kW και 3.8×105/cm3 στα 25 kW. Αυτοί οι αριθμοί είναι τέσσερις φορές μεγαλύτεροι
για τις αντίστοιχες μετρήσεις των μιγμάτων κηροζίνης με ελαιοκράμβη.
Συνοψίζοντας, η προαναφερόμενη βιβλιογραφική πηγή, διασαφηνίζει δια μέσω των
αποτελεσμάτων πως η κηροζίνη Jet A-1, πέραν των ρυπαντικών θεμάτων της,
εμφανίζει ερωτηματικά γύρω από την ιδέα του να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε
σύνκαυση. Αντιθέτως με άλλα καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο ή το ντίζελ, η κηροζίνη
Jet A-1 εμφανίζει δυσμενή αποτελέσματα στις δοκιμές που εφαρμόσθηκαν ακόμη και
σε στατικές συνθήκες.
Παρόμοιες ιδέες αποτυπώθηκαν σε άρθρο των Bartosz Gawron, Tomasz Bialecki,
Anna Janicka και Tomasz Suchocki (2020) οι οποίοι μελέτησαν τις εκπομπές καύσης
διάφορων μορφών κηροζίνης εμπορίου όπως η Jet A-1 και ποικιλίες HEFA. Oι δοκιμές
έλαβαν μέρος σε ένα μοντέλο μικρογραφίας τύπου GTM-140 που ήταν μέρος του
εργαστηρίου σε δοκιμαστική εξέδρα, MiniJETRig (Miniature Jet Engine Test Rig), για
έρευνα διεργασίας καύσης αεροπορικών καυσίμων. Για την ακρίβεια εξέτασαν τα
καύσιμα τύπου Jet A-1, HEFA CAM και HEFA UCO.
Nα σημειωθεί εδώ, πως το UCO περιείχε έλαια από απόβλητα φαγητών και γενικά έχει
μειωμένη χρήση και διαθεσιμότητα. Οι αναλύσεις έδειξαν πως οι ποικιλίες HEFA δεν
παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στις φυσικοχημικές ιδιότητες σε σχέση με το Jet A1, όμως υπήρχε αύξηση στο ιξώδες στους -20ο C καθώς και στη διεργασία της καύσης.
Το υψηλό ιξώδες μπορεί να συμβάλει στον ανεπαρκή ψεκασμό, που με τη σειρά του
προκαλεί ατελή καύση. Παρατηρήθηκε επίσης επιδείνωση των ιδιοτήτων των
μειγμάτων HEFA σε χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε η εκπλήρωση των απαιτήσεων δεν
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ήταν εφικτή από τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. (υποψήφιοι για τα καύσιμα
αεροστροβίλων). Ωστόσο, οι ληφθείσες τιμές είναι επαρκείς για την κάλυψη των
απαιτήσεων των εφαρμοστέων προτύπων (ASTM D1655, ASTM D7566).
Εξετάσθηκε η συμπεριφορά των καυσίμων σε ένα εύρος τεσσάρων περιστροφικών
ταχυτήτων (45.000, 70.000, 88.000 και 112.000 rpm).

Σχήμα 2.8: Διάγραμμα των στροφών ως προς τον χρόνο. Ουσιαστικά αναφέρεται ο χρόνος παραμονής
του πειράματος στις συγκεκριμένες στροφές.

Επίσης σχετικά με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τις δοκιμές των τεστ σε κάθε
περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συνθήκες.
Πίνακας 2.1: Οι συνθήκες περιβάλλοντος (ambient) που υιοθετήθηκαν στην διεξαγωγή των δοκιμών.

Καύσιμο
Jet A-1
HEFA CAM
HEFA UCO

Αριθμός
Δοκιμής
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Πίεση Po (hPa)
995.2
995.1
994.3
994.1
994.8
994.7

Θερμοκρασία
Το (ο C)
27.9
28.8
30.7
31.0
29.4
29.9

Σχετική
υγρασία (RH %)
62.0
60.3
50.2
48.5
55.9
52.8

Η ποσότητα οξυγόνου στον αέρα καύσης ήταν η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.
Προχωρώντας τώρα στα αποτελέσματα, οι εκπομπές CO ήταν μικρότερες στις
ποικιλίες HEFA σε σχέση με την Jet A-1 (εκτός της περίπτωσης των 112.000 rpm).
Γενικά παρατηρήθηκε πως με αύξηση της περιστροφικής ταχύτητας επιτυγχάνεται
αύξηση των εκπομπών CO. Και στην περίπτωση του CO2, οι εκπομπές ήταν
μικρότερες στις ποικιλίες HEFA όμως με αμελητέα διαφορά 1.5 %. Η Jet A-1 όμως
παρουσίασε μικρότερες εκπομπές NOx. Καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, οι διαφορές
μεταξύ των μιγμάτων HEFA και του Jet A-1 γίνονται μικρότερες. Η αύξηση των
εκπομπών NOx μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα μίγματα HEFA δημιουργούν
υψηλότερη θερμότητα καύσης από το Jet A-1. Τέλος σχετικά με την ειδική κατανάλωση
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καυσίμου, η κηροζίνη Jet A-1 διέθετε τις μεγαλύτερες τιμές για όλα τα εύρη στροφών
περιστροφικής ταχύτητας.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Χρήση αέριου υδρογόνου και μίγματα υδρογόνου

Το υδρογόνο είναι ένα διατομικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε αφθονία. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι παραγωγής του και είναι μη τοξικό, άοσμο και άκρως εκρηκτικό. Οι
ανασταλτικοί παράγοντες από την χρήση του οφείλονται άμεσα στην επικινδυνότητα
αυτής της εκρηκτικότητας καθώς και την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων του. Κάτι
το οποίο το κάνει άκρως ελκυστικό για την χρήση του πέρα από την αφθονία και την
οικονομία του είναι η μεγάλη θερμογόνος δύναμη. Εκτιμάται ότι η τιμή της κατώτερης
θερμογόνου δύναμης του υδρογόνου ανέρχεται στα 120 MJ/kg. Η υψηλότερη
θερμοκρασία καύσεως του υδρογόνου είναι 2318 βαθμούς Κελσίου παρουσία
ατμοσφαιρικού αέρα, ενώ όταν οξειδώνεται παρουσία οξυγόνου και μόνο η
θερμοκρασία φτάνει τους 3000 βαθμούς Κελσίου. Εάν χρησιμοποιηθεί σε
αεριοστρόβιλο πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για την μείωση της
θερμοκρασίας διότι τα μέταλλα, ακόμη και με ψύξη δεν θα αντέξουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Το υδρογόνο κατά την καύση του με καθαρό οξυγόνο δεν παράγει καθόλου ρύπους.
Όμως παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα, το άζωτο που περιέχει σε συνδυασμό με τις
υψηλές θερμοκρασίες, παράγουν οξείδια του αζώτου. Η General Electric προτείνει
πως ένα καύσιμο για να ονομαστεί ως High H2, δηλαδή υψηλής συγκέντρωσής σε
υδρογόνο, θα πρέπει η περιεκτικότητα του καυσίμου θα πρέπει να περιέχει σε κατά
βάρος σύσταση τουλάχιστον 60 % υδρογόνο. Στην περίπτωση που υπάρχουν
χαμηλές συγκεντρώσεις προτείνεται η χρήση καυστήρων διάχυσης φλόγας για να
αμβλυνθούν οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Επομένως σε περίπτωση που
χρησιμοποιηθεί κάποιο μίγμα καυσίμου που περιέχει και άλλες ενώσεις όπως μεθάνιο
ή μονοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να αλλάξει ο λόγος αέρα/καυσίμου, αναλόγως με
την μέση σύσταση του σε κάθε συστατικό και τέλος να μελετηθούν τα είδη φλόγας
ανάλογα με το φορτίο που πρέπει να καλύψει ο αεριοστρόβιλος.
Μπορούμε να γράψουμε την στοιχειομετρική αντίδραση καύσης του υδρογόνου:
H2 + ½ O2 +1.88N2 → H2O + 1.88N2
Eάν δουλέψουμε με ένα ποσοστό (λ) θεωρητικού αέρα, η αντίδραση μετασχηματίζεται
ως εξής:
H2 + λ/2(Ο2 + 3.76Ν2) → Η2Ο + (λ-1)/2 Ο2 + λ(1.88)Ν2
Συμπεραίνεται άμεσα πως όσο περισσότερο είναι το ποσοστό του αέρα, τόσο
μεγαλύτερο σε ποσοστό (λ) θα είναι και το διαθέσιμο άζωτο. Αντίστοιχα, στα προϊόντα
θα υπάρχει και ένα ποσοστό οξυγόνου το οποίο θα βρίσκεται μαζί με τα καυσαέρια.
Στην περίπτωση που τα καυσαέρια χρησιμοποιηθούν ως οξειδωτικό μέσο (λόγω της
περίσσειας οξυγόνου) σε κάποιον καυστήρα ατμοπαραγωγού, αυτό το ποσοστό του
θεωρητικού αέρα είναι βασικός παράγοντας σχεδιασμού του συνδυασμένου κύκλου.
Ακολουθώντας την διαδικασία για τον υπολογισμό του στοιχειομετρικού λόγου αέρα
καυσίμου και εφαρμόζοντας την ίδια σχέση αλλά με τους συντελεστές της τέλειας
καύσης του υδρογόνου προκύπτει πως:
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(AFR)ST=34.47
Δηλαδή για να καεί πλήρως θεωρητικά 1 kg υδρογόνου, θα απαιτηθούν περίπου 34.5
κιλά αέρα. Αυτό μας οδηγεί αμέσως στο συμπέρασμα πως ο συμπιεστής θα πρέπει
να είναι σε θέση να διαχειριστεί μεγάλες παροχές αέρα. Επιπλέον, στην
πραγματικότητα θα χρησιμοποιηθεί περισσότερος αέρας από τον στοιχειομετρικό για
όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Επίσης με δεδομένο ότι η θερμογόνος
δύναμη του υδρογόνου κυμαίνεται στα 120.000 kJ/kg, το αμελητέο σχεδόν ρυπαντικό
φορτίο, τις επιθυμητές υψηλές θερμοκρασίες και την καθαρότητα της φλόγας αποτελεί
μία δελεαστική εναλλακτική λύση.
Ένα σοβαρό μειονέκτημα του όμως είναι η αποθήκευση του. Το υδρογόνο είναι
εξαιρετικά εκρηκτικό και απαιτεί σοβαρά μέτρα ασφάλειας τόσο για την μεταφορά του,
όσο και για την τροφοδότηση του. Παρακάμπτοντας αυτό το μειονέκτημα, εφόσον
τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και ρυθμίζοντας την θερμοκρασία εντός του
θαλάμου καύσης είναι μία αξιοσημείωτη λύση στο πρόβλημα των συμβατικών
καυσίμων.

Σχήμα 3.1: Διαδικασία λειτουργίας αεριοστροβίλου με καύσιμο υδρογόνο με την παρουσία εναλλάκτη
θερμότητας για την εκμετάλλευση των καυσαερίων σε κύκλο ατμού (Kent Johansson, ‘Hydrogen Gas
Turbines’, 2005).
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3.2 Χρήση αλκοολών (αιθανόλης/μεθανόλης)
Η μεθανόλη και η αιθανόλη είναι αλκοόλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
βιομηχανικούς αεριοστρόβιλους. Δύναται να προέρχονται από επεξεργασίες
πετρελαίου ή βιομάζας. Γενικά η αιθανόλη είναι ένα άχρωμο υγρό με χαρακτηριστική
οσμή. Χώρες όπως η Βραζιλία το χρησιμοποιούν ήδη εδώ και χρόνια παράγοντας το
από αρκετές ύλες και κυρίως από το ζαχαροκάλαμο. Σε περίπτωση που απαιτείται
υψηλός αριθμός οκτανίων, η ανάμειξη κάποιου καυσίμου με την αιθανόλη είναι μία
σωστή επιλογή. Εάν χρησιμοποιηθούν σε αεριοστρόβιλους, με βάση την General
Electric, θα πρέπει να συμβούν τροποποιήσεις στον εγχυτήρα καυσίμου για την ροή.
Οι θερμοκρασίες δεν αποτελούν τροχοπέδη καθώς είναι χαμηλότερες από αυτές του
υδρογόνου. Οι εκλυόμενοι ρύποι περιλαμβάνουν κυρίως οξείδια του αζώτου που
προέρχονται από το άζωτο της ατμόσφαιρας. Η μεθανόλη είναι η απλούστερη
οργανική αλκοόλη αφού αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα σε κάθε μόριο. Είναι
ιδιαίτερα εύφλεκτη, άοσμη, διαλυτή στο νερό και τοξική ουσία με οσμή που μοιάζει με
την αιθανόλη. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης της είναι οι 467 βαθμοί Κελσίου με
αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό οκτανίου σε σχέση με άλλους υδρογονάνθρακες
όπως η βενζίνη ή η κηροζίνη. Η θερμογόνος δύναμη της μεθανόλης ανέρχεται
περίπου στα 19.9 MJ/kg. Σε σχέση με τα συνθετικά καύσιμα η αιθανόλη βρίσκεται σε
πολύ καλό σημείο ως προς το ενεργειακό της περιεχόμενο. Επειδή η μεθανόλη
συνδέεται μαζί με ένα ακόμη καύσιμο, τον διμεθυλεθαίρα, θα επιτευχθεί σε αυτό το
σημείο η σύνδεση αυτή. Στα προτεινόμενα εναλλακτικά καύσιμα που προτείνονται από
την General Electric, είναι και ο διμεθυλαιθέρας που μπορεί να παραχθεί από την
μεθανόλη. Η μεθανόλη, μέσα από μία σειρά αντιδράσεων μπορεί να οδηγήσει στην
παραγωγή ολεφινών.
Εάν εφαρμοσθεί διεργασία αφυδάτωσης σε αλκοόλη θα οδηγηθούμε σε παραγωγή
διμεθυλαιθέρα. Σε αυτό το σημείο εάν χρησιμοποιήσουμε ζεολιθικούς καταλύτες θα
καταλήξουμε στην παραγωγή ολεφινών. Στη συνέχεια οι ολεφίνες εάν υποστούν
ολιγομερισμό θα οδηγήσουν στη δημιουργία υδρογονανθράκων με ελεγχόμενο μήκος
των αλυσίδων που περιέχουν άνθρακα. Στο υπάρχον μείγμα εάν εφαρμόσουμε
πολυμερισμό οδηγούμαστε στη παραγωγή πολυαιθυλενίου ή προπυλενίου. Τα
προϊόντα αυτά μπορούν να παραχθούν και με διύλιση του πετρελαίου σε κατάλληλες
θερμοκρασίες. Συνεπώς η μεθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις
αεριοστρόβιλων ως μία επιτόπια πρώτη πηγή παραγωγής διμεθυλαιθέρα ή και άλλων
πετρελαϊκών προϊόντων. Η οικονομική ανάλυση για μία τέτοια διεργασία
μετασχηματισμού είναι ένας παράγοντας που πρέπει να συγκριθεί με βάση τις
διαθέσιμες πηγές μεθανόλης αλλά και του κόστους της ίδιας διεργασίας. Στα
πλεονεκτήματα της χρήσης της είναι η μη εκρηκτική της φύση, παρέχοντας ασφάλεια
κατά την χρήση της.
H μεθανόλη είναι ένας υδρογονάνθρακας που ανήκει στην κατηγορία των αλκοολών.
Έχει μοριακό τύπο CH3OH οπότε το μοριακό της βάρος βρίσκεται στην τιμή 32. Εν
συνεχεία μπορούμε να γράψουμε την στοιχειομετρική αντίδραση καύσης της
μεθανόλης η οποία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα είναι:
CH3OH + (1.5)(Ο2 + 3.76Ν2)→ CO2 + 2H2O +5.64Ν2
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Η θερμοκρασία φλόγας της μεθανόλης σε ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να φτάσει μέχρι
και 1870ο C. Η μεθανόλη είναι μεν εύφλεκτη αλλά δεν παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό
εκρηκτικότητας όπως στο αιθάνιο. Επειδή είναι σε υγρή μορφή, η αποθήκευση του
είναι πιο ελαστική σε σχέση με κάποιο συμπιεσμένο αέριο.
Προχωρώντας, εάν δουλέψουμε με ένα ποσοστό (λ) θεωρητικού αέρα, η αντίδραση
μετασχηματίζεται ως εξής:
CH3OH + (λ)(1.5)(Ο2 + 3.76Ν2)→ CO2 + 2H2O + (λ)(5.64)Ν2 + (λ-1)(1.5)Ο2
Τα ίδια αποτελέσματα μπορούμε να εξάγουμε και εδώ. Η περίσσεια οξυγόνου είναι
ισχυρή συνάρτηση αυτού του πλεονάσματος αέρα, όπως αντίστοιχα και το διαθέσιμο
άζωτο. Και εδώ πέρα, η μεθανόλη όπως και τα προηγούμενα καύσιμα, δεν περιέχουν
άζωτο ή θείο, επομένως, όλα τα οξείδια του αζώτου που πρόκειται να σχηματισθούν
προέρχονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ακολουθώντας την διαδικασία για τον
υπολογισμό του στοιχειομετρικού λόγου αέρα καυσίμου και εφαρμόζοντας την ίδια
σχέση αλλά με τους συντελεστές της τέλειας καύσης του υδρογόνου προκύπτει πως:
(ΑFR)ST=6.46
Στην περίπτωση της μεθανόλης απαιτούνται μόλις περίπου 6.5 kg αέρα για την πλήρη
καύση 1 kg μεθανόλης. Αυτή η ποσότητα είναι συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με τα
άλλα καύσιμα και διαφοροποιούν τις τιμές των παροχών αέρα που θα εργασθεί ο
συμπιεστής προκειμένου να λειτουργήσει κοντά στις στοιχειομετρικές τιμές.
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3.3 Χρήση Synfuels και βιοαερίου
Η ολοένα αύξηση της τιμής των ορυκτών καυσίμων καθιστά επιτακτική την ανάγκη
εύρεσης νέων καυσίμων τα οποία παράγονται με άλλες διαδικασίες (πυρόλυση,
αεριοποίηση βιομάζας) και μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου αποδοτικά στην
διαδικασία της καύσης. Ένα εναλλακτικό καύσιμο το οποίο αρχίζει να κερδίζει έδαφος
τα τελευταία χρόνια είναι το επονομαζόμενο synfuel. Το συνθετικό καύσιμο ή το
synfuel αποτελεί υγρό καύσιμο ή ενίοτε κάποιο αέριο καύσιμο, το οποίο προέρχεται
από το syngas, ένα μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και υδρογόνου, από το
οποίο προέρχεται η αεριοποίηση στερεών δομών όπως ο άνθρακας ή η βιομάζα ή ο
μετασχηματισμός του φυσικού αερίου. Τα συνθετικά καύσιμα παράγονται από πηγές
ενέργειας εκτός του αργού πετρελαίου, όπως ο άνθρακας, το φυσικό αέριο ή ακόμη
και οι βιολογικές πηγές όπως από διάφορες βρώσιμες ύλες. Η θερμογόνος δύναμη
του Syngas ποικίλει. Εάν η διαδικασία πυρόλυσης του αντιδρά με τον αέρα η τυπική
του καθαρή θερμογόνος δύναμη είναι περίπου 5,5 MJ/m3. Eαν χρησιμοποιηθεί καθαρό
οξυγόνο αυτή η τιμή της θερμογόνου δύναμης μπορεί και να τριπλασιαστεί. Το
Syngas, αφού καθαριστεί, συγκαίγεται με ορυκτά καύσιμα (όχι αναγκαστικά) παρουσία
αέρα υψηλής πίεσης το οποίο τροφοδοτείται από έναν συμπιεστή. Τα θερμά
καυσαέρια που παράγονται περιστρέφουν τα πτερύγια του αεριοστρόβιλου ο οποίος
στη συνέχεια παράγει την απαραίτητη ηλεκτρική ισχύ μέσω της συνδεδεμένης με τον
άξονα του γεννήτρια. Τα αποτονωμένα αέρια στην έξοδο του αεριοστρόβιλου έχουν
θερμοκρασία 400-450ο C και μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες διατάξεις
προθέρμανσης αέρα ή τηλεθέρμανσης.
Eαν χρησιμοποιήσουμε ως καύσιμο αεριοποιημένο κάρβουνο ο συνδυασμένος κύκλος
έχει την ονομασία Integrated Gasification Combined Cycle IGCC.
Τρόποι παραγωγής Syngas:
•

Από το φυσικό αέριο:
CH4 + H2O → CO + 3 H2 (αναμόρφωση με ατμό)
CH4 + 1/2 O2 → CO + 2 H2 (αυτόθερμη αναμόρφωση)
CH4 + CO2 → CO + 2 H2 (ξηρή αναμόρφωση)

Πηγή: EKΠΑ, Τμήμα Χημείας
Ο πιο διαδεδομένος τρόπος καθαρισμού του Syngas προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
σε αεριοστρόβιλο είναι η μέθοδος Rectisol με χρήση μεθανόλης που βρίσκεται στους
-40 βαθμούς Κελσίου μέσα στην οποία παγιδεύονται τα ανεπιθύμητα αέρια.
•

Από το πετρέλαιο:

Σε αυτή την περίπτωση σχηματίζονται αλκάνια, δηλαδή ένα μίγμα υδρογονανθράκων
που αποτελούν το πετρέλαιο, δηλαδή χρησιμοποιούμε Syngas για να φτιάξουμε πιο
πολύπλοκες ανθρακικές αλυσίδες. Η αντίστροφη διαδικασία είναι η παραγωγή του
Syngas.

(2n+1) H2 + n CO → CnH2n+2 + n H2O
Πηγή: EKΠΑ, Τμήμα Χημείας
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Το βιοαέριο προκύπτει από αναερόβια χώνευση ζωικών αποβλήτων, βιομηχανικών
περισσευμάτων και λυμάτων καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής . Ως αναερόβια χώνευση νοείται η ζύμωση των οργανικών
ενώσεων των αποβλήτων κατά την οποία το οξυγόνο παραλείπεται. Όσο η βιομάζα
αποσυντίθεται παράγεται το μεθάνιο (CH4).Το μεθάνιο είναι μία ένωση με μεγάλο
ενεργειακό περιεχόμενο και είναι βασικό περιεχόμενο του βιοαερίου. Σε γενικές
γραμμές και κατά μέσο όρο τα περιεχόμενα του βιοαερίου είναι 65% μεθάνιο και 35%
διοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί εύκολα να οξειδωθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή θερμότητας μέσω της θερμικής
ενέργειας των καυσαερίων και της ψυκτικής ουσίας του κινητήρα για να ικανοποιηθούν
όσες ανάγκες προέχουν στις εκάστοτε συνθήκες. Για τη συλλογή του τοποθετούνται
ειδικές σωληνώσεις οι οποίες το κατευθύνουν στους ειδικούς συλλέκτες ή αμέσως
στους χρήστες του. Η ενεργειακή αξία ισοδυναμεί με το 20-40% της θερμογόνου
δύναμης της βιομάζας και ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,661 ντίζελ ή 0,751
πετρελαίου 0,85 κυβικά μέτρα κάρβουνου.
Στην περίπτωση που η βιομάζα οδηγηθεί σε μονάδα αεριοποίησης, παράγεται ένα
μίγμα εύφλεκτων υδρογονανθράκων το οποίο αποτελείται κυρίως από υδρογόνο,
μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα παρόλη την χαμηλή θερμογόνο δύναμη ( περίπου
4 MJ/Nm3) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αεριοστρόβιλους και ειδικά σε μονάδες
συμπαραγωγής με βελτιωμένους βαθμούς απόδοσης. Οι μονάδες που χρησιμοποιούν
τέτοια καύσιμα ονομάζονται Biomass Integrated Gasification Combined Cycle.
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3.4 Χρήση του LPG και αιθανίου
Ως LPG του οποίου τα ακρωνύμια σημαίνουν Liquified Petroleum Gas, είναι ένα μίγμα
υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο, βουτάνιο, βουτένιο, προπένιο και ισοβουτάνιο.
Στα ελληνικά είναι γνωστό ως υγραέριο. Πρόκειται για ένα πολύ εύφλεκτο προϊόν και
όταν είναι υγροποιημένο υπό πίεση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από απότομη
εκτόνωση. Κατά συνέπεια, τόσο η αποθήκευση, όσο και η οποιαδήποτε χρήση του
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και υπό την λήψη σοβαρών μέτρων ασφαλείας
αφού εάν χρησιμοποιηθεί σε αεριοστρόβιλους απαιτούνται και μεγάλες παροχές
αυτού. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε
ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%. Το υγραέριο
(LPG) δε πρέπει να μπερδεύεται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) το οποίο
αποτελείται κυρίως από μεθάνιο. Το υγραέριο κίνησης έχει ήδη εφαρμογή σε αρκετά
οχήματα και ανά τον κόσμο εφαρμόζεται σαν εναλλακτική λύση σε αεριοστρόβιλους.
Η στοιχειομετρική αναλογία καύσης του υγραερίου είναι 15,5:1 κατά βάρος, δηλαδή
απαιτούνται 15,5 μέρη αέρα για την πλήρη καύση ενός μέρους καυσίμου. Το υγραέριο
έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αεριοστρόβιλους. Για την ακρίβεια στην Γκάνα με την
συνδρομή της General Electric και της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. έχουν εγκατασταθεί 5
αεριοστρόβιλοι τύπου ΤΜ2500+ οι οποίοι έχουν κατασκευασθεί για να οξειδώνουν
υγραέριο.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο εύκολος τρόπος μεταφοράς του και μπορεί να
συμπιεσθεί έως και 274 φορές του όγκου του σύμφωνα με την ΕΚΟ. Παράλληλα η
υψηλή θερμογόνος δύναμη σε συνδυασμό με το χαμηλό του κόστος, ειδικά εάν η
μονάδα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την μονάδα παραγωγής ή διανομής (του
LPG), αποτελεί μία βέλτιστη επιλογή. Εκτός από το υγραέριο, μία επίσης εναλλακτική
λύση που προτείνεται από την General Electric είναι το καθαρό αιθάνιο. Το αιθάνιο
είναι συστατικό και του φυσικού αερίου, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
αποκλειστικά μόνο του. Πρόκειται για έναν υδρογονάνθρακα ο οποίος αποτελείται
μόνο από άνθρακα και υδρογόνο με μοριακό τύπο C2H6. Πρόκειται για ένα άχρωμο και
άοσμο αέριο με θερμοκρασία αυτανάφλεξης τους 472 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να
παρασκευασθεί αυτούσιο με αρκετούς τρόπους. Για παράδειγμα με απομόνωση από
το φυσικό αέριο, με διάφορες αντιδράσεις σύνθεσης, με αντιδράσεις χωρίς αλλαγή της
ανθρακικής αλυσίδας , με καταλυτική υδρογόνωση και ηλεκτρόλυση Κοlbe . Άμεσο
συμπέρασμα είναι πως υπάρχει μία πληθώρα από μεθοδολογίες με τους οποίους
μπορεί να το αποκτήσει μία βιομηχανία. Όσο αφορά την κατώτερη θερμογόνο δύναμη
του, ανέρχεται στα 47,6 ΜJ/kg, μία τιμή πολύ ικανοποιητική για τις ενεργειακές ανάγκες
του αεριοστρόβιλου.
Η χρήση του αιθανίου όμως απαιτεί προσοχή αφού αποτελεί ρύπος του θερμοκηπίου,
βέβαια σε λιγότερο βαθμό από το μεθάνιο και αυτό επειδή βρίσκεται σε σημαντικά
χαμηλότερες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα έχει χρησιμοποιηθεί και ως
ψυκτικό μέσο με την εμπορική ονομασία R-170. Την ίδια στιγμή, η έντονη
ευφλεκτότητα παρουσιάζει κινδύνους σε περίπτωση διαρροής οπότε και εδώ θα
χρειαστούν ειδικά δοχεία αποθήκευσης και ελέγχου της παροχής. Όπως και με τα
υπόλοιπα αέρια καύσιμα, έτσι και το αιθάνιο για να χρησιμοποιηθεί θα χρειαστεί να
γίνει ρύθμιση των εγχυτήρων καθώς και οι επιθυμητές τιμές των θερμοκρασιών που
θέλουμε να επιτύχουμε. Ο σχεδιασμός ή η τροποποίηση του θαλάμου καύσης ανάλογα
με το υπό πραγμάτευση καύσιμο αποτελεί ένα ρευστοδυναμικό πρόβλημα το οποίο
πρέπει να λάβει υπόψιν την κατανομή της φλόγας, τον χρονισμό του σπινθηριστή, ο
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κατάλληλης γεωμετρίας θάλαμος καύσης και τέλος οι συνθήκες ροής των καυσαερίων.
H επιλογή του πρέπει να λάβει υπόψιν και έναν μη θερμοδυναμικό παράγοντα και
αυτός είναι το κόστος κατανάλωσης ανά κιλοβατώρα όπως θα δειχθεί και αργότερα.
Το αιθάνιο πρέπει να απομονωθεί τις περισσότερες φορές και το κόστος αυτό θα
πρέπει να ισοσκελισθεί από την απόδοση της καύσης. Όπως η νάφθα, έτσι και το
υγραέριο αποτελείται από έναν συνδυασμό υδρογονανθράκων που κατά κύριο λόγο
είναι το προπάνιο (C3H8) και το βουτάνιο (C4H10). Στη παρούσα διπλωματική εργασία
θα θεωρήσουμε πως το υγραέριο αποτελείται από 20 % προπάνιο και 80 % βουτάνιο.
Το μοριακό βάρος του προπανίου ανέρχεται στην τιμή 44 και του βουτανίου στην τιμή
58.
Συνεχίζοντας οι στοιχειομετρικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την πλήρη
καύση του υγραερίου θα είναι:
C4H10 + 6.5(O2 +3.76N2)→4CO2 + 5H2O + 24.44N2
C3H8 + 5(O2+3.76N2)→3CO2 + 4H2O + 18.8N2
Εδώ πέρα οι παραγωγές διοξειδίου του άνθρακα είναι σημαντικά μεγαλύτερες, αφού
το υγραέριο αποτελείται από υδρογονάνθρακες μεγαλύτερων αλυσίδων απ’ ότι τα
προηγούμενα καύσιμα. Αντίστοιχα και το πλεόνασμα αζώτου που υπάρχει είναι αρκετά
υψηλό. Η θερμοκρασία φλόγας κατά την καύση σε ατμοσφαιρικό αέρα ανέρχεται στους
1970ο C, μία τιμή αρκετά υψηλή για την παραγωγή οξειδίων του αζώτου. Και στην
περίπτωση του υγραερίου, άζωτο δεν περιέχεται στο ίδια το καύσιμο, συνεπώς και σε
αυτή την περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα των οξειδίων προέρχεται από τον αέρα
καύσης. Προχωρώντας, εάν δουλέψουμε με ένα ποσοστό (λ) θεωρητικού αέρα, η
αντίδραση μετασχηματίζεται ως εξής:
C4H10 + λ(6.5)(O2 +3.76N2)→4CO2 + 5H2O +(λ-1)(6.5)Ο2 + (λ)(24.4)N2
C3H8 + λ(5)( O2 +3.76N2)→3CO2 + 4H2O + (λ-1)(5)Ο2 + (λ)(18.8)Ν2
Και στο υγραέριο, η ποσότητα του θεωρητικού αέρα, συνδέεται άμεσα με την
παραγωγή ή μη οξειδίων αζώτου καθώς και το πλεόνασμα οξυγόνου όπως φαίνεται
και στις παραπάνω αντιδράσεις. Διατηρώντας το ποσοστό αυτό σταθερό, και κοντά
στον στοιχειομετρικό λόγο με μία περίσσεια αέρα συγκεκριμένη για κάθε καύσιμο,
επιτυγχάνουμε ελαχιστοποίηση των ρύπων, διατήρηση της ευστάθειας της φλόγας και
σταθερή λειτουργία του αεριοστρόβιλου. Ταυτόχρονα αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψιν
και το εάν τα καυσαέρια θα χρησιμοποιηθούν σε μονάδα συμπαραγωγής (και σαν
οξειδωτικό εάν θα γίνεται πρόσθετη καύση στον καυστήρα του ατμοπαραγωγού).
Όσον αφορά τον στοιχειομετρικό λόγο του αέρα καυσίμου, αρχικά υπολογίζουμε του
προπανίου, έπειτα του βουτανίου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το καθ’ ένα απ’
αυτά με το ποσοστό της συγκέντρωσης του έχουμε μία μέση τιμή. Τα ποσοστά αυτά
είναι ουσιαστικά 0.2 για το προπάνιο και 0.8 για το βουτάνιο.
Έτσι προκύπτει πως:
(AFR)ST=15.5
Οπότε έχουμε πως για 1 kg υγραερίου απαιτούνται περίπου 15.5 kg αέρα, μία τιμή
επίσης πολύ κοινή για τους περισσότερους υδρογονάνθρακες.
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3.5 Χρήση καθαρού και μιγμάτων μεθανίου

Tο μεθάνιο από μόνο του συναντάται σε μία πληθώρα καυσίμων και σπάνια μόνο του
ως καθαρό, εκτός και αν αυτό προκύπτει από κάποια συγκεκριμένη διεργασία και
απομονώνεται (αεριοποίηση, αναερόβια χώνευση). Ο μοριακός του τύπος είναι CH4
και το μοριακό του βάρος ανέρχεται στα 16 g/mol. Συνήθως το συναντάμε στη σύσταση
του φυσικού αερίου (η μεγαλύτερη συγκέντρωση), σε διάφορα βιοκαύσιμα, στις
ποικιλίες Syngas, στο RDF (από Χ.Υ.ΤΑ.) αλλά και σε κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων
που περιέχουν στην πλειοψηφία τους μεθάνιο (>90% συγκέντρωση). Παρόλο που
όπως θα φανεί και παρακάτω, δημιουργεί καθαρές φλόγες, χωρίς την παραγωγή
αιθάλης και άλλων σωματιδίων, αποτελεί παράγοντα του θερμοκηπίου, τόσο η ίδια η
ένωση, όσο και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση του. Σε
κανονικές συνθήκες το μεθάνιο είναι άχρωμο και άοσμο. Επειδή όμως η κρίσιμη
θερμοκρασία του είναι -82.6o C, είναι δύσκολο και δαπανηρό να αποθηκευτεί ή να
διανεμηθεί. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτείται ψύξη του (ή
υγροποίηση αν πρόκειται για LNG) και η διανομή του με ειδικούς αγωγούς. Συνεπώς,
το καθαρό μεθάνιο δεν ενδείκνυται για την μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις,
οπότε μαζί με τις υπόλοιπες προσμίξεις του συνιστά το φυσικό αέριο.
Πέραν των φυσικών κοιτασμάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στην Γη, υπάρχουν και
κάποιες βιομηχανικές διεργασίες που επιτρέπουν τον σχηματισμό του. Για
παράδειγμα, η διεργασία Sabatier χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο
για την παραγωγή του. Επίσης δύναται να απομονωθεί από το φωταέριο ή να
απομονωθεί από διαδικασία πυρόλυσης αέριων υδρογονανθράκων σε διυλιστήρια.
Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλοι τρόποι, που όμως κοστίζουν και δεν αποτελούν
λύση για βιομηχανική κατανάλωση. Τέλος, κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για το
μεθάνιο αποτελούν η πυκνότητα του στα 0,717 kg/m³, η θερμογόνος δύναμη του
φτάνει τα 50 MJ/kg (σε καθαρή μορφή) και η θερμοκρασία φλόγας φτάνει ελάχιστα
τους 1950o C (ως μίγμα φυσικού αερίου).
Το μεθάνιο χρησιμοποιείται ήδη δια μέσω του φυσικού αερίου σε αεριοστροβίλους και
παρουσιάζει σταθερή φλόγα σε βαθμό που όπως θα δειχθεί σε επόμενη ενότητα
αποτελεί παράγοντα σύγκρισης για άλλες φλόγες εναλλακτικών καυσίμων. Παρόλο
που σχεδόν αυτοφυές δεν συναντάται στην βιομηχανία, υπάρχουν ποικιλίες φυσικών
αερίων που αποτελούνται >90 % μεθάνιο και γίνεται να υποτεθεί πως ουσιαστικά
χρησιμοποιείται μεθάνιο.
H στοιχειομετρική καύση του εκφράζεται με την παρακάτω χημική αντίδραση:
CH4 + 2(O2 +3.76N2)→CO2 + 2H2O + 7.52N2
Οι συγκεντρώσεις σε διοξείδιο του άνθρακα είναι σαφώς μικρότερες εξαιτίας της
αναλογίας ¼ του άνθρακα προς το υδρογόνο. Η θερμογόνος δύναμη του όμως
ξεπερνάει συμβατικά καύσιμα που περιέχουν μόρια μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας
και αυτό το κάνει ελκυστική λύση για καύση σε αεριοστρόβιλο.
Θεωρώντας τώρα ένα ποσοστό θεωρητικού αέρα (λ), η αντίδραση γίνεται:
CH4 + λ(O2 +3.76N2)→CO2 + 2H2O + (λ-2)Ο2 + 7.52N2
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται πως ο στοιχειομετρικός λόγος αέρα καυσίμου για το
μεθάνιο ανέρχεται στην τιμή:
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(AFR)ST=17.3
Σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και δημοσιεύσεις από έρευνες σε εναλλακτικά
καύσιμα, συναντάται η σύνκαυση της με την αμμωνία. Εκτός αυτού, ο συνδυασμός
σύνκαυσης βιοντίζελ με μεθάνιο έχει επίσης εξεταστεί και όπως θα αναλυθεί στο
παρακάτω κεφάλαιο, έχει υποσχόμενα αποτελέσματα.
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Κεφάλαιο 4
4.1 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου μεθανόλης σε
αεριοστρόβιλο

Η τεχνολογία των αεριοστρόβιλων πέρα των μηχανικών τους μερών, εξαρτάται σε
μείζονα βαθμό από το ίδιο καύσιμο. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές ρύπων, η
θερμοκρασία λειτουργίας, το κόστος λειτουργίας, ο θερμικός βαθμός απόδοσης και
άλλοι δείκτες της λειτουργικότητας εξαρτώνται ουσιαστικά από το ίδιο το καύσιμο αφού
με βάση αυτό, ολόκληρη η διάταξη προσαρμόζεται για να το χρησιμοποιήσει. Τα
τελευταία χρόνια με την εμφάνιση περιβαλλοντικών δυσλειτουργιών, η ανάγκη για μία
πιο οικολογική λειτουργία των αεριοστρόβιλων κρίνεται επιτακτική, τόσο στις
αεροπορικές, όσο και στις βιομηχανικές ή ναυτικές εφαρμογές. Αυτή η οικολογική
λειτουργία δύναται να πραγματοποιηθεί με την αλλαγή του καυσίμου με σκοπό να
περιοριστούν οι ρύποι όπως τα οξείδια του αζώτου (κυρίως), το μονοξείδιο και
διοξείδιο του άνθρακα και άλλα παραπροϊόντα της καύσης.
Έχουν προταθεί διάφορα εναλλακτικά καύσιμα για τον σκοπό αυτό και καθένα από
αυτά παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά. Η μεθανόλη, το LPG (υγραέριο), καθαρό
ή μιγματώδες μεθάνιο, το βιοντίζελ και το υδρογόνο είναι κάποια από τα πλέον
υποσχόμενα εναλλακτικά καύσιμα που αναφέρονται τόσο σε βιβλιογραφικές
ανασκοπές αλλά και έχουν ήδη δοκιμασθεί στην πράξη.
Ουσιαστικός ορισμός του προβλήματος είναι η μείωση του ρυπαντικού φορτίου των
αεριοστρόβιλων, μία οικονομική λειτουργία καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας των
αεριοστρόβιλων που θα επιτυγχάνουν αυτό τον σκοπό. Στόχος της παρούσας
διπλωματικής είναι να διερευνήσει ποιες μεθοδολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τη
σήμερον ημέρα για τον σκοπό αυτό από διαφορετικούς επιστήμονες του κλάδου και
σε τελικό στάδιο να πραγματοποιηθεί μία προσπάθεια να μοντελοποιηθεί αυτή η
εικόνα δια μέσου κάποιων παραμετρικών μελετών.
Για την συγκεκριμενοποίηση της βιβλιογραφικής έρευνας, έχουν επιλεχθεί κάποια
συγκεκριμένα καύσιμα και αυτά είναι το υδρογόνο, η μεθανόλη, το καθαρό μεθάνιο, το
υγραέριο και το βιοντίζελ. Επιστημονικά άρθρα και αναφορές έχουν προταθεί από
διάφορους επιστήμονες του κλάδου, τα οποία μελετούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο
όσο και σε πρακτικό.
Για παράδειγμα, όπως αναγράφεται σε αναφορά του William H. Day (2016), μία πόλη
στο Ισραήλ μετετρεψε μία μονάδα αεριοστρόβιλων ισχύος 50 MW (Pratt & Whitney)
που λειτουργούσε με καύσιμο ντίζελ, σε μεθανόλη. Σκοπός ήταν η μείωση του
ρυπαντικού φορτίου το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα σε πόλη πλησίον αυτής.
Επειδή η μεθανόλη έχει την μισή ογκομετρική θερμική ικανότητα του πετρελαίου ντίζελ,
έπρεπε να αυξηθεί η διάμετρος του σωλήνα παροχής καυσίμου προς τους καυστήρες.
Αυτή η αλλαγή σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των ακροφυσίων καυσίμου σε
τύπου υψηλής ροής Delevan καθώς και κάποιων μικρών τροποποιήσεων οδήγησαν
στην επιτυχή αλλαγή η οποία ολοκληρώθηκε το 2014. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα
της αλλαγής αυτής, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για να αποδείξουν την αναγκαιότητα
αυτής της αλλαγής.
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Πιο συγκεκριμένα, τα σωματίδια ελαττώθηκαν κατά 90 % με την αλλαγή αυτή, τα NOx
κατά 80-85 %. Ωστόσο η συγκέντρωση του CO ήταν υψηλότερη στη περίπτωση της
μεθανόλης, ειδικά στα μικρά φορτία και μία αιτία ίσως είναι η αναταραχές στην
κατανομή θερμοκρασίας επί του θαλάμου καύσης (καυτά καυσαέρια έρχονταν σε
επαφή με κρύα σημεία στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης) όπως αναφέρεται στην
βιβλιογραφία.
Η μεθανόλη όμως έχει χρησιμοποιηθεί και παλιότερα ως εναλλακτικό καύσιμο σε
μονάδα αεριοστροβίλου. Σε αναφορά της General Electric (GE Position PaperFeasibility of Methanol as Gas Turbine Fuel), προσδιορίζεται πως αυτό έχει
πραγματοποιηθεί το 1974 σε μονάδα αεριοστροβίλου 20 ΜW της Bayboro Station στη
Φλόριντα χρησιμοποιώντας καύσιμο μεθανόλης σε υγρή μορφή για δοκιμή 12 ωρών.
Παρατηρήθηκε πως τα οξείδια του αζώτου είχαν μειωθεί κατά 74 % σε σχέση με τη
χρήση υδρογονανθράκων. Παρόλα αυτά τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και σε
αυτή την περίπτωση δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη μείωση ή αύξηση.
Το 1978-1979, δύο βιομηχανίες, η EPRI και η Southern California Edison Company
πραγματοποίησαν δοκιμή 523 ωρών στην τοποθεσία της Ellwood Energy Support
Facility, χρησιμοποιώντας την 26 MW συστοιχία αεριοστρόβιλων. Η δοκιμή
περιλάμβανε τη χρήση υγρής μεθανόλης και κάποιες τροποποιήσεις στο σύστημα
καύσης εξαιτίας της χαμηλής θερμογόνου δύναμης που διαθέτει η μεθανόλη. Τα
αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν πως η μεθανόλη είναι ένα ευέλικτο καύσιμο όπως
το φυσικό αέριο και διάφορα αποστάγματα υδρογονανθράκων. Η λειτουργία της
μηχανής ταυτόχρονα βελτιώθηκε λόγω της υψηλότερης παροχής μάζας και των
χαμηλότερων θερμοκρασιών. Ταυτόχρονα οι εκπομπές αζώτου παρουσίασαν μείωση
20 % σε σχέση με τις εκπομπές χρησιμοποιώντας ορυκτό καύσιμο (στην περίπτωση
μεθανόλης δεν χρησιμοποιείται έγχυση νερού). Επιπρόσθετα οι εκπομπές σωματιδίων
μειώθηκαν σημαντικά με την χρήση μεθανόλης. Όλα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα
πως η μεθανόλη αποτελεί πιο «καθαρό» καύσιμο και συνεπώς τα επιπρόσθετα μέρη
του θαλάμου καύσης παρέμεναν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα άθικτα από
επικαθίσεις.
Κατά τη περίοδο 1984-1985, η General Electric πραγματοποίησε δοκιμές στην καύση
μεθανόλης σε μεγάλου φορτίου αεριοστροβίλους, σε μία έρευνα που δεν έχει
δημοσιευθεί επίσημα. Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ίδιας της General
Electric στο Schenectady της Νέας Υόρκης. Η μελέτη αφορούσε έναν καυστήρα τύπου
MS6001B o οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε τέτοιου είδους αεριοστροβίλους και τον
χαμηλής παραγωγής NOx, τον καυστήρα MS7001. H μεθανόλη δοκιμάστηκε ως υγρή,
ξηρή και με την προσθήκη υγρασίας. Ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε μία υψηλής
πίεσης φυγοκεντρική αντλία για να τροφοδοτεί με μεθανόλη τον καυστήρα.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν πως η μεθανόλη μπορεί να οξειδωθεί εύκολα
στους συγκεκριμένους καυστήρες χωρίς κάποιες ιδιαίτερες τροποποιήσεις. Επίσης οι
εκπομπές οξειδίων αζώτου ήταν 20 % αυτών που χρησιμοποιούσαν αποστάγματα
πετρελαίου, με ίδια θερμοκρασία φλόγας. Εάν υπήρχε η προσθήκη νερού,
επιτυγχανόταν μία συγκέντρωση 9 ppm, γεγονός που ενθαρρύνει την χρησιμοποίηση
μεθανόλης.
Σε ότι αφορά την αντοχή υλικών και τις θερμικές καταπονήσεις των μετάλλων (περί
του καυστήρα), δεν εμφανίστηκαν επιπλοκές κατά τη χρήση μεθανόλης (τυπική
θερμοκρασία των μελετών ήταν 2000 F). Εάν η μεθανόλη ήταν με την μορφή
υδρατμών, τα οξείδια του αζώτου μειωνόντουσαν κατά 5-10 % (σε σχέση με τη χρήση
μεθανίου) ενώ με την υγρή μεθανόλη επιτυγχάνεται μία μείωση 30 % σε σχέση με την
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χρήση μεθανίου. Και στις δύο περιπτώσεις η χρήση νερού, μείωνε περεταίρω την
έκλυση οξειδίων αζώτου.
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4.2 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου υδρογόνου σε
αεριοστρόβιλο
Το υδρογόνο αποτελεί ένα ευρέως αναγνωρισμένο καύσιμο σε πολλά είδη μηχανών
και τα τελευταία χρόνια επιταχύνονται τακτικές για να εφαρμοσθεί και σε
αεριοστροβίλους. Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες για την εφαρμοσιμότητα
μίας τέτοιας ιδέας και παρουσιάζουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σε σχέση με το
προηγούμενο καύσιμο που αναφέρθηκε, την μεθανόλη, το υδρογόνο ως ένα διατομικό
στοιχείο δεν περιέχει προφανώς καθόλου άνθρακα, οπότε οι εκπομπές μονοξειδίου
και διοξειδίου του άνθρακα είναι πρακτικά μηδενικές.
Οι Paolo Chiesa, Giovanni Lozza και Luigi Mazzocchi (2005) πραγματοποίησαν μία
έρευνα σχετικά με την εφαρμοσιμότητα στο να χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο ως
καύσιμο σε αεριοστρόβιλο με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Η στρατηγική που ακολούθησαν περιλάμβανε τις ιδιότητες στα
μεταβλητά πτερύγια λόγω αλλαγής ρευστού, μεταβολή στον λόγο συμπίεσης και
επανασχεδιασμός της μηχανής. Επίσης λαμβάνεται υπόψιν και η αραίωση της
παροχής μάζας με διάφορα αδρανή αέρια για να περιοριστούν οι εκπομπές NOx.
Tα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας εντόπισαν συσχέτιση στην στοιχειομετρική
θερμοκρασία φλόγας και τις εκπομπές NOx, δείχνοντας πως με διάλυση ατμού
μειώνονται και η στοιχειομετρική θερμοκρασία φλόγας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη στη
περίπτωση του υδρογόνου. Όσο περισσότερο σε συγκέντρωση υδρογόνο περιείχε το
καύσιμο, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η συγκέντρωση NOx, διότι η παραγωγή των
οξειδίων αυτών είναι ισχυρή εξάρτηση από την θερμοκρασία φλόγας. Ο λόγος
συμπίεσης μεταβαλλόταν σε εύρος 12-16 και το άζωτο ήταν το αέριο ισορροπίας για
56 % και 95 % υδρογόνο.
Διευκρινίζεται πως εάν χρησιμοποιείται αδιάλυτο υδρογόνο, οι εκπομπές ΝΟx φτάνουν
σε μεγάλες συγκεντρώσεις που δεν συμπίπτουν με τα όρια των 25-45 ppmvd. Παρόλο
που η ιδανική θερμοκρασία φλόγας για έλεγχο αυτών εντοπίζεται με την εμπειρία
δοκιμών, μία τυπική καλή εκτίμηση ανέρχεται στους 2.300 Κ. Επίσης σε ότι αφορά
κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά, η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο οδηγεί
παραδόξως σε μικρότερες παροχές μάζας στον στρόβιλο και σε διαφορετικής
σύστασης καυσαερίων με αυξημένη συγκέντρωση υδρατμών το οποίο σαφώς
επηρεάζει το μοριακό βάρος και την ειδική θερμοχωρητικότητα αυτών. Παράλληλα,
εντοπίζεται μεταβλητότητα στο σημείο πτώσης ενθαλπίας στην εκτόνωση, μεταβολή
της παροχής μάζας η οποία με την σειρά της επηρεάζει την σύζευξη των στροβίλου
και του συμπιεστή και τέλος μία μεταβολή του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας που
με την σειρά του αυτό επηρεάζει την ψύξη των πτερυγίων του στροβίλου.
Πέραν αυτών, επειδή η παροχή μάζας μεταβάλλεται αλλάζοντας το καύσιμο από
φυσικό αέριο σε υδρογόνο, το αρχικό σημείο ισορροπίας επί των χαρακτηριστικών
συμπιεστή και στροβίλου. Για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος, χρειάζεται
η εκ νέου εύρεση σημείων παροχής μάζας-λόγου συμπίεσης για να αποκατασταθεί η
ισορροπία. Σημειώνεται επίσης πως για υψηλής απόδοσης αξονικούς συμπιεστές, οι
χαρακτηριστικές δείχνουν πως η παροχή μάζας παραμένει σχεδόν σταθερή, όταν η
παροχή στην είσοδο είναι στραγγαλισμένη. Διευκρινίζεται επίσης πως η ψύξη των
πτερυγίων επηρεάζεται εξίσου και από την καθαρότητα του υδρογόνου στο καύσιμο,
πέραν της θερμοκρασίας φλόγας που είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από αυτό
το γεγονός.
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Όλα αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν από μία μεθοδολογία υπολογισμών που
αρχικά περιλάμβανε την επεξεργασία δεδομένων από πρόγραμμα που αναπτύχθηκε
δια των συγγραφέων Paolo Chiesa, Giovanni Lozza και Luigi Mazzocchi. Όλα αυτά
τα δεδομένα είχαν συλλεχθεί από μία πορεία ετών σε εγκαταστάσεις αεριοστρόβιλων
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Το ερευνητικό ψηφιακό εργαλείο τους, περιλάμβανε
την συναρμολόγηση πολύπλοκων συστημάτων (συνδυασμοί στροβίλων-συμπιεστώνλοιπών συστημάτων και στοιχείων μηχανών) και μία προσέγγιση για την
αποδοτικότητα του συνολικού συστήματος. Επίσης πέραν των υπολογισμών, το
πρόγραμμα περιείχε μία μονοδιάστατη απεικόνιση των διάφορων σταδίων του
αεριοστροβίλου για την ανάλυση των γεωμετρικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων σε
κάθε στάδιο.
Παρόλο που ο κώδικας είχε φτιαχτεί για τον υπολογισμό σε σημείο σχεδιασμού του
αεριοστροβίλου της απόδοσης, εισάγοντας συγκεκριμένες υποθέσεις, δύναται να
προβλεφθεί η συμπεριφορά σε εκτός σημείου σχεδιασμού σε συνδυασμένο κύκλο με
καύσιμο υδρογόνο.
Τελικά, κύρια απορροή των αποτελεσμάτων του κώδικα έδειξαν πως η στοιχειομετρική
θερμοκρασία φλόγας για την καύση του υδρογόνου πρέπει να είναι σε μία τιμή περίπου
2.300 Κ έτσι ώστε οι εκπομπές ΝΟx να παραμείνουν σε ανεκτά επίπεδα. Με αυτό τον
τρόπο εξοικονομούνται χρηματικά ποσά για την τοποθέτηση συσκευών
απονιτροποίσης των καυσαερίων. Επιπρόσθετα, δύναται μία αύξηση περίπου 10 %
στην έξοδο ισχύος, μειώνοντας σταδιακά την είσοδο του αέρα στον συμπιεστή. Οι
άλλες προσεγγίσεις που εξετάστηκαν περιλάμβαναν την αύξηση του λόγου συμπίεσης
και επανασχεδιασμού της μηχανής, όμως αυτό επηρεάζει την απόδοση. Αυτή η
στρατηγική αυξάνει όμως την ισχύ και μειώνει κάποια κόστη λειτουργίας.
Σε ότι αφορά τα ακριβή αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν, στην περίπτωση
μεγάλης παροχής αέρα, ο αεριοστρόβιλος ξεκινά με μεγάλους αριθμούς συμπίεσης
(20) και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία φλόγας (σε όλες τις περιπτώσεις που
εξετάστηκαν), ο λόγος συμπίεσης μειώνεται μέχρι την τιμή 17. Στην περίπτωση του
συνδυασμένου κύκλου, οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας φλόγας σε όλες τις
περιπτώσεις, οδηγούσε σε αύξηση της συνολικής απόδοσης. Μάλιστα στην
περίπτωση του επανασχεδιασμού της διάταξης, ο βαθμός απόδοσης είναι πιο υψηλός
στους 2300 Κ, φτάνοντας στα 57,5 % περίπου.
Στη βιβλιογραφία συναντιέται μία ακόμη αναφορά σχετικά με τις ιδιότητες του
υδρογόνου ως καύσιμο. Ο Kent Johansson (2005) αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί
λόγοι για να μοντελοποιηθούν αεριοστρόβιλοι με αυτό το καύσιμο. Αρχικά λόγω της
καθαρότητας του καυσίμου αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε επικαθίσεις, οι οργανικές
εκπομπές και το πιο σημαντικό η παραγωγή του καύσιμου-NOx. Εξαιτίας όμως των
υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, παράγεται θερμικό ΝΟx, εξαιτίας του
αέρα εισαγωγής του συμπιεστή. Αυτό σε αντιδιαστολή, οδηγεί σε υψηλότερους
θερμικούς βαθμούς απόδοσης.
Στη συγκεκριμένη αναφορά επισυνάπτονται έρευνες που ακολούθησαν από το 1993
μέχρι το 2020 και συμμετέχουν σε αυτό η ΝEDO με όλο την ερευνητική διαδικασία να
επονομάζεται WE-NET. Διατυπώνεται πως ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μπορεί να
φτάσει μέχρι και 70,9 % ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη για έναν
συνδυασμένο κύκλο ισχύος 500 MW. Η στρατηγική που ακολουθείται για την
μοντελοποίηση μίας τέτοιας εφαρμογής περιλαμβάνει έναν συνδυασμένο κύκλο με
θερμοκρασία εισαγωγής 1700o C, απόδοση συμπιεστή 89 %, 93 % για τον στρόβιλο.
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Οι καυστήρες που προτάθηκαν για μία καθαρή και αποτελεσματική καύση του
υδρογόνου ήταν σωληνοειδούς και δακτυλιοειδούς τύπου.
Επειδή με το υδρογόνο αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες φλόγας και καυσαέρια,
όπως απαντάται και σε άλλες αναφορές, μία σημαντική παράμετρος είναι η ψύξη των
πτερυγίων για να επιτευχθούν και αντίστοιχα υψηλοί θερμικοί βαθμοί απόδοσης.
Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δοκιμές ψύξης, όπως με ψύξη τύπου φιλμ και ατμού
(ή και των 2) καθώς και με νερό. Βιομηχανίες όπως η Mitsubishi, Hitachi και Toshiba
δοκίμασαν και κατασκεύασαν τέτοιου είδους πτερύγια ήδη από τον Δεκέμβρη του
1998. Aπό όλους τους συνδυασμούς, το κλειστό σύστημα ψύξης με νερό για τα
πτερύγια ακροφυσίου και ένα σύστημα ψύξης με ατμό για τα πτερύγια του ρότορα ήταν
ο πιο αποδοτικός.
Επίσης προτάθηκε και η εξάτμιση υγρού υδρογόνου για την συλλογή οξυγόνου το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οξείδωση του ίδιου του υδρογόνου.
Σημαντική αναφορά γίνεται πως η Wastinghouse έχει ήδη εργαστεί για την δημιουργία
αεριοστροβίλου με καύσιμο υδρογόνο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του WE-NET που αναφέρθηκε προηγουμένως, όπως η θερμική απόδοση μεγαλύτερη
του 70,9 % ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.
Συμπερασματικά, τοποθετούνται 2 κατηγορίες προβλημάτων στην αναφορά που
πρέπει να προσπελαστούν για να γίνει βιώσιμη μία τέτοια τεχνολογία. Αρχικά, είναι η
υψηλή θερμοκρασία φλόγας, ειδικά εάν η καύση γίνεται με καθαρό οξυγόνο εξαιτίας
της θερμικής αντοχής των υλικών και την παραγωγή θερμικού NOx (για καύση με
αέρα) και αφετέρου πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερη τεχνολογία στην ψύξη των
πτερυγίων του στροβίλου και του στάτορα. Το δεύτερο κυριότερο πρόβλημα είναι η
υψηλή ταχύτητα της φλόγας του υδρογόνου, γεγονός που οδηγεί σε μία ανακατασκευή
του θαλάμου καύσης.
Στην Ιαπωνία έχει κατασκευασθεί ένας μικρής κλίμακας αεριοστρόβιλος με καύσιμο
υδρογόνο και έχει δοκιμασθεί πειραματικά επανελλειμένα. Στρόβιλος και συμπιεστής
είναι αντίστοιχα αξονικής και ακτινικής κατασκευής σε κοινό άξονα. Ο στρόβιλος
αποτελείται από 12 κεραμικά πτερύγια με διάμετρο 52 mm και ο συμπιεστής
αποτελείται από 10 μεταλλικά πτερύγια με 52 mm διάμετρο. Aπό πειραματικές δοκιμές,
σε ταχύτητα περιστροφής 30.000 rpm η ισχύς εξόδου είναι 16 kW. Ο μέγιστος θερμικός
βαθμός απόδοσης που επιτεύχθηκε ήταν 34 % στα 35.000 rpm και ισχύ εξόδου στα
18 kW. Στο διάγραμμα της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται η συσχέτιση στροφών με ισχύ
και θερμικού βαθμού απόδοσης.
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4.3 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου LPG (υγραερίου) σε
αεριοστρόβιλο
To καύσιμο LPG έχει προταθεί από αρκετούς κολοσσούς του βιομηχανικού τομέα,
όπως η Hitachi. Σε επίσημο έγγραφο σύνταξης της Hitachi, o Shunichi Kuba (2014),
αναφέρει πως το υγραέριο έχει ήδη ξεκινήσει να κερδίζει έδαφος στον κλάδο των
αεριοστρόβιλων ήδη από το 1964. Τύποι αεριοστρόβιλων όπως ο H-15 και διάφορες
κλάσεις του Η-25, έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται με υγραέριο ως καύσιμο. Πιο
συγκεκριμένα, για τον κινητήρα Η-15, με μία παροχή καυσίμου 3.8 τόνους/ώρα,
επιτυγχάνεται ένας θερμικός βαθμός απόδοσης 33.1 % ως προς την κατώτερη
θερμογόνο δύναμη και μία ισχύς 16 MW. Tα επίπεδα εκπομπών κυμαίνονται από 250370 ppm και ο ρυθμός θερμότητας φτάνει στα 10.884 kJ/kWh. Για τον αεριοστρόβιλο
Η-25 (28) τα δεδομένα δοκιμών έδειξαν μία παροχή καυσίμου 6.2 τόνους/ώρα με
θερμική απόδοση 32.9 % και μία παραγωγή 26.1 ΜW ισχύος. Όπως φαίνεται η
HITACHI έχει ήδη αναγνωρίσει την σημασία του LPG στον κλάδο των βιομηχανικών
αεριοστρόβιλων και την έχει εφαρμόσει σε πληθώρα εφαρμογών για την παραγωγή
ηλεκτρικής ισχύος. Σημαντικό πλεονέκτημα πέρα των ανωτέρων αφορά και το καθαρό
κόστος καυσίμου, διότι σε σχέση με το υδρογόνο και την μεθανόλη που μπορούν να
παραχθούν ή να προμηθευτούν με διαφορετικό τρόπο, είναι πιο εύκολο να καθοριστεί
ως υδρογονάνθρακας. Μία μέση τιμή του LPG είναι στα 0.86 USD/γαλόνι ενώ για το
DIESEL είναι 4.5 USD/γαλόνι. Παρόλο που οι τιμές αυτές διαφέρουν ανά περίοδο
ανάλογα με την ζήτηση και την διαθεσιμότητα, η διαφορά στην οικονομία καυσίμου
είναι σημαντική. Eπίσης υπάρχει και ευελιξία στα συστήματα έγχυσης και παροχής
καυσίμου όπως αναφέρεται.
Σε ένα διαφορετικό επιστημονικό δημοσίευμα των A. A. DESOKY, A. S. K. HALAF and
F. M. EL-MAHALLAWY (1990) εξετάστηκαν οι ιδιότητες καύσης του LPG, του
υδρογόνου και της αμμωνίας. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων τους,
χρησιμοποίησαν έναν καυστήρα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 2
mm. O πρωτεύον αέρας προερχόταν από μία αντλία δια μέσου ενός σωλήνα
διαμέτρου 25 mm. Σε ένα σημείο (πριν την εισαγωγή στο θάλαμο καύσης) υπάρχει μία
ειδική πλάκα, όπου υπάρχει ειδικό μανόμετρο για την μέτρηση της πίεσης του αέρα
ενώ ο δευτερεύον αέρας παρέχεται από ξεχωριστό σωλήνα με διάμετρο 38 mm. Kαι
για τον δευτερεύον αέρα υπάρχει μετρητής μανομετρικής πίεσης. Το καύσιμο
τροφοδοτούταν από ειδική φιάλη δια μέσου ενός πλαστικού σωλήνα με διάμετρο 10
mm. Επίσης σε κάθε τέτοιο σωλήνα υπάρχει τοποθετημένο όργανο μέτρησης παροχής
καυσίμου για κάθε περίπτωση (υδρογόνο, υγραέριο LPG, αμμωνία). Για την διεξαγωγή
του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 4 διαφορετικές περιπτώσεις στροβιλισμού αέρα με
διαφορετικές συσκευές. Η γωνία στροβιλισμού (γωνία μεταξύ του στροβιλιστή αέρα και
του θαλάμου καύσης) που εφαρμόσθηκε για όλα τα καύσιμα σε κάθε περίπτωση ήταν
0o , 32o, 52o and 72o. Στο τελικό στάδιο του πειράματος, στο ακροφύσιο εξαγωγής του
καυστήρα, υπάρχει ειδικός εναλλάκτης θερμότητας για την μείωση της θερμοκρασίας
των καυσαερίων ώστε να αναλυθεί η σύσταση τους από ειδικό όργανο που λαμβάνει
δείγματα αερίων σταθερού όγκου. Για την μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα και
άκαυστων υδρογονανθράκων χρησιμοποιήθηκε διπλό κανάλι με μοντέλο Backman
590 μη διασποράς με υπέρυθρη ανάλυση, ενώ για την μέτρηση οξειδίων του αζώτου,
διοξειδίου του άνθρακα και του οξυγόνου (διατομικό οξυγόνο) χρησιμοποιήθηκαν
αναλυτές BINOS-IR. Για την μέτρησης της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε ένα
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θερμοζεύγος και μία τεχνική ψηφιακής πολυμέτρησης με ακρίβεια -+0.2% σε ένα εύρος
0-1600οC.
Για την ανάφλεξη της αμμωνίας χρησιμοποιήθηκε 10 % κατά μάζα υδρογόνο και
εξετάστηκαν για κάθε καύσιμο ξεχωριστά οι διάφορες γωνίες στροβιλισμού (0, 32, 52,
72). Επίσης εξετάστηκαν οι περιπτώσεις όπου η αναλογία αέρα προς καύσιμο για τον
δευτερεύοντα αέρα ήταν 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 και 0.5.
Στα αποτελέσματα, συνάγεται πως όταν ο λόγος ισοδυναμίας (αντιστρόφως ανάλογος
του λόγου αέρα καυσίμου), αυξάνεται, αυξάνεται και η θερμοκρασία, μέχρι να λάβει μία
μέγιστη τιμή, κοντά στον στοιχειομετρικό λόγο και μετά μειώνεται έως ότου το μίγμα
γίνει πλούσιο και αυτό οφείλεται στην ατελή καύση. Σημαντικό αποτέλεσμα εξάγεται
και απ το γεγονός πως η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται, με αύξηση της
γωνίας στροβιλισμού. Η εξήγηση αυτού το φαινομένου έγκειται στην καλή ανάμειξη του
καυσίμου και του υψηλού ρυθμού καύσης. Μία επιπλέον παρατήρηση είναι πως η
θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται με αύξηση της ποσότητας του δευτερεύοντα
αέρα, διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές.
Σε ότι αφορά αποκλειστικά το υδρογόνο παρατηρείται πως αυτό επιτυγχάνει την
μέγιστη θερμοκρασία, που προέρχεται από την υψηλότερη θερμοκρασία φλόγας,
γεγονός που συμφωνεί και με προηγούμενες βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις. Επίσης
από τα αποτελέσματα φαίνεται πως η ποσότητα του οξυγόνου στα καυσαέρια
μειώνεται με αύξηση του λόγου ισοδυναμίας. Προφανώς με αύξηση του δευτερεύοντος
αέρα, η αύξηση του οξυγόνου δύναται να αυξηθεί όμως μειώνεται η θερμοκρασία
φλόγας. Εάν τώρα, αυξηθεί η γωνία περιστροφής, η ποσότητα του οξυγόνου στα
καυσαέρια πάλι μειώνεται, λόγω της καλύτερης μίξης και της τυρβώδους ροής που
αναπτύσσεται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης. Από όλα τα καύσιμα, μόνο το
υδρογόνο όμως παρουσίασε την μικρότερη ποσότητα οξυγόνου στα καυσαέρια. Σε ότι
αφορά τα οξείδια του αζώτου στα καυσαέρια, αυξάνεται, με αύξηση του λόγου
ισοδυναμίας. Σε πλούσια μίγματα όμως, η συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου
μειώνεται με αύξηση του λόγου ισοδυναμίας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν το οξυγόνο
είναι σε έλλειμα και η θερμοκρασία καύσης χαμηλή, διότι η παραγωγή οξειδίων του
αζώτου είναι ισχυρή συνάρτηση της υψηλής θερμοκρασίας. Εάν η γωνία στροβιλισμού
του πρωτογενούς αέρα αυξηθεί, τόσο τα οξείδια του αζώτου αυξάνονται. Αυτό
οφείλεται στην καλή ανάμειξη, μετάδοση θερμότητας και καλής καύσης, που με τη
σειρά του αυξάνει τη θερμοκρασία φλόγας και με αυτό τον τρόπο παρέχεται η
κατάλληλη ενέργεια για την παραγωγή των οξειδίων του αζώτου. Αντίστοιχα, με
αύξηση της ποσότητας του δευτερεύοντος αέρα, υπάρχει μείωση των οξειδίων του
αζώτου σε όλες τις περιπτώσεις καυσίμων, αφού η θερμοκρασία φλόγας μειώνεται.
Παρόλα αυτά, το LPG παρουσιάζει μικρότερη παραγωγή οξειδίων του αζώτου διότι η
θερμοκρασία φλόγας σε όλες τις γωνίες στροβιλισμού είναι μικρότερη από αυτή του
υδρογόνου.
Για το LPG, σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν για την παραγωγή CO2 στα
καυσαέρια. Η ποσότητα CO2 αυξάνεται, όσο ο λόγος ισοδυναμίας αυξάνεται σε φτωχά
μίγματα και μετά μειώνεται. Αυτό οφείλεται στην περίσσεια καυσίμου και στην
ανεπαρκές ποσότητα οξυγόνου να οξειδώσει το LPG. Οι εκπομπές CO2 αυξάνονται
επίσης με αύξηση της γωνίας στροβιλισμού διότι η καύση γίνεται σχεδόν πλήρης.
Από τα διαγράμματα που προκύπτουν δια της πειραματικής μελέτης φαίνεται πως
αύξηση στον λόγο ισοδυναμίας ή μείωση της γωνίας στροβιλισμού αυξάνει την
ποσότητα άκαυστων υδρογονανθράκων. Αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή ανάμειξη του
μίγματος και της αύξησης του καυσίμου που τελικά δεν θα οξειδωθεί.
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Συνολικά τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται από την παραπάνω ερευνητική
στρατηγική είναι πως η θερμοκρασία των καυσαερίων εξαρτάται άμεσα από τον λόγο
ισοδυναμίας, την ποσότητα του δευτερεύοντος αέρα και της γωνίας στροβιλισμού. Σε
όλα τα καύσιμα, η αύξηση της γωνίας στροβιλισμού, οδήγησε σε μεγαλύτερο βαθμό
απόδοσης καύσης και ανάμειξης, οπότε είναι απαραίτητο να ληφθεί αυτό υπόψιν.
Τελικά, η συγκέντρωση οξειδίων αζώτου και η θερμοκρασία των καυσαερίων ήταν πιο
υψηλή στην περίπτωση του υδρογόνου, παρά στο LPG.
Πέραν όμως των προαναφερθέντων, η ίδια η SIEMENS, παροτρύνει την κατανάλωση
του LPG ως βασικό καύσιμο σε αεριοστροβίλους, όπως ο SGT-300, στον οποίο έχει
δοκιμασθεί ήδη και καταδεικνύει κάποιους επιπλέον λόγους για αυτό. Αναφέρει πως
το LPG είναι καθαρότερο από τα συνήθη βαρέα πετρελαϊκά καύσιμα ή το DIESEL.
Eπίσης η μεταφορά και η διανομή του είναι ευκολότερη δια μέσω θαλάσσης και
στεριάς. Επίσης η αποθήκευση του δεν απαιτεί την ύπαρξη κρυογενικών δεξαμενών,
γεγονός που εξοικονομεί κεφάλαιο. Τέλος, είναι ευρέως διαθέσιμο σε πολλές χώρες,
οπότε αποτελεί μία ευέλικτη λύση για αρκετές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
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4.4 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου μεθανίου σε
αεριοστρόβιλο
To μεθάνιο αποτελεί ένα καύσιμο που βρίσκεται σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις σε
αρκετά βιοκαύσιμα όπως το RDF (από μονάδες Χ.Υ.ΤΑ.), βιοαέριο (Syngas), προϊόντα
αεριοποίησης βιομάζας και τελικά στο φυσικό αέριο. Μία νέα τάση είναι η σύνκαυσή
του με διάφορα ποσοστά αμμωνίας και έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες για
την εφαρμοσιμότητα αυτή. Το μεθάνιο είναι ένα καθαρό καύσιμο, που παράγει με την
καύση του κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς, δίχως παράγοντες
πυρροσυσσωματωμάτων ή άλλων σωματιδίων και ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές
μονάδες αεριοστρόβιλων, κυρίως με την μορφή φυσικού αερίου που περιέχει την
μεγαλύτερη συγκέντρωση μεθανίου. Έχει υψηλή θερμαντική ικανότητα (50 MJ/kg) και
αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του σε κάποιο βιοκαύσιμο (ή
σε κάποιο συνθετικό), τόσο πιο «πλούσιο» και αξιοποιήσιμο είναι. Παράλληλα έχουν
γίνει μελέτες και για παράλληλη καύση βιοντίζελ και μεθανίου, με υποσχόμενα
αποτελέσματα. Σε ότι αφορά την αμμωνία (NH3), δύναται να αποκτηθεί με διεργασίες
επεξεργασίας βιομάζας, από καύσιμα και από διάφορες χημικές επεξεργασίες άλλων
υλών και ένας βασικός λόγος που θεωρείται σημαντική, είναι λόγω της μοριακής δομής
του, που περιλαμβάνει υδρογόνο. Είναι σαν μία αποθήκη υδρογόνου ουσιαστικά,
δεσμευμένη με άτομα αζώτου, συγκροτώντας μία ενωμένη μοριακή δομή που λέγεται
αμμωνία. Ταυτόχρονα, μαζί με την αμμωνία έχουν μελετηθεί και μίγματα υδρογόνουαμμωνίας σε ότι αφορά την συμπεριφορά τους στον θάλαμο καύσης.
Οι Valera-Medina, Morris, Runyon, Pugh DG, Marsh R, Beasley P και Hughes T (2015)
πραγματοποίησαν ερευνητική πειραματική εργασία με πραγματικές συνθήκες στο Gas
Turbine Research Center (GTRC) το οποίο διαθέτει εξοπλισμό καυστήρων για την
μελέτη καυσίμων και αναλυτές συγκέντρωσης των καυσαερίων. Ό ένας εξ αυτών είχε
την δυνατότητα να λειτουργεί συνθήκες πίεσης 16 bar και 900 Κ, παροχή αέρα 5 kg/s.
Για την διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε αυτός ο υψηλής πίεσης με
δυνατότητα οπτικής παρατήρησης και δυνατότητα επίτευξης στροβιλισμού στο
εσωτερικό του.
Η εγκατάσταση GTRC που δραστηριοποιήθηκαν οι συγγραφείς του ερευνητικού
έργου, διέθετε ένα σύστημα μείξης αέριων καυσίμων (πάνω από 5 ταυτόχρονα) κατά
μάζα έτσι ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο το κάθε καύσιμο, ανάλογα με τη σύσταση
του, επηρεάζει το φαινόμενο της καύσης. Επίσης για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας
στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν μετρητές παροχής Coriolis. Ταυτόχρονα
υπήρχαν λήπτες φωτογραφιών με απεικόνιση του φαινομένου της χημειοφωταύγειας
ριζών OH (ρίζες υδροξυλίου) για την εύρεση της περιεκτικότητας των καυσίμων για
φως που βρίσκεται υπό το φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα εύρη
των UV. Στο πείραμα ελήφθησαν 200 τέτοιες φωτογραφίες για τα μίγμα CH4, NH3- H2,
CH4 – NH3 στα 10 Hz. Πέραν αυτών των συσκευών χρησιμοποιήθηκαν και 3 ακόμη
συσκευές για την περάτωση του πειράματος. Ένας ανιχνευτής ιονισμού φλόγας για
την ανίχνευση διάφορων υδρογονανθράκων, ένας αναλυτής χημειοφωταύγειας
θερμού κενού για την μέτρηση των οξειδίων του αζώτου και ένας αναλυτής καυσαερίων
για την ανίχνευση CO. Tέλος, προσαρτήθηκε στο όλο σύστημα ανάλυσης και μία
επιπλέον συσκευή για την ανίχνευση αμμωνίας στα καυσαέρια.
Αναφορικά με την υπολογιστική διαδικασία, έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό GASEQ
το οποίο είναι κατασκευασμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 3 και θα
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υπολογίζει τις συγκεντρώσεις όλων των αερίων δια μέσω χημικών εξισώσεων
ισορροπίας που έχουν θεσπιστεί από τους Sanford Gordon και Bonnied J. McBridge
για λογαριασμούς της NASA.
Για την διεξαγωγή του πειράματος αρχικά χρησιμοποιήθηκε μία φλόγα αναφοράς η
οποία προερχόταν από καύση καθαρού μεθανίου. Για να αυξηθεί η συγκέντρωση της
αμμωνίας, αρχικά χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή του να εφαρμοσθεί αέρας με μεθάνιο
που μειωνόταν σταθερά και η αμμωνία αυξανόταν σταδιακά. Όταν εφαρμόσθηκε
τελικά η 100 % συγκέντρωση σε αμμωνία, όμως η φλόγα έσβηνε προτού φτάσει σε
σταθερές συνθήκες. Έπειτα δοκιμάσθηκε μία αναλογία 9:1 με αμμωνία ως προς
μεθάνιο αλλά δεν επέφερε αποτελέσματα.
Tελικά όταν εφαρμόσθηκε η αναλογία 80 % ΝΗ3 - 20 % CH4 και 66 % NH3 – 33 % CH4
η φλόγα σχεδόν παρουσίαζε σταθεροποίηση χωρίς κάποια επιπλοκή στο φαινόμενο
της καύσης. Σε ότι αφορά το υδρογόνο, οι ερευνητές με τη στρατηγική των
παρατηρήσεων σε σταθερούς όγκους ελέγχου που εφάρμοσαν στις εγκαταστάσεις του
GTRC συμπέραιναν πως εάν στα μίγματα υδρογόνου-αμμωνίας, η συγκέντρωση του
υδρογόνου ήταν τουλάχιστον 50 % (και πάνω), παράγεται παρόμοια στρωτή φλόγα με
αυτή του μεθανίου.
Οι δοκιμές που έλαβαν μέρος σε έναν γενικό καυστήρα, έδειξαν πως η σταθερότητα
της φλόγας, εξαρτάται σημαντικά από τον λόγο ισοδυναμίας, κάτι το οποίο
διασταυρώνεται και από τις προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές που
σημειώθηκαν. Αρχικά σε ότι αφορά το καθαρό μεθάνιο, το προφίλ της φλόγας
παρουσίασε όπως ήταν αναμενόμενο σταθερότητα και οι εκπομπές των οξειδίων του
αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα αυξάνονταν με αύξηση της παροχής καυσίμου,
δηλαδή αύξηση του λόγου ισοδυναμίας και η μέγιστη θερμοκρασία παρατηρείται κοντά
στην στοιχειομετρική αναλογία. Στην περίπτωση της σύνκαυσης μεθανίου με αμμωνία
παρατηρείται πως σε λόγο ισοδυναμίας κοντά στο 0.7, το μεθάνιο φαίνεται να
οξειδώνεται πολύ αποδοτικά από την ρίζα της φλόγας μέχρι την έξοδο του καυστήρα,
ενώ η αμμωνία παρουσιάζει κάποιες δυσαναλογίες στην καύση. Αυτό εξάλλου
προβλέπεται και από την ανάλυση των καυσαερίων όπου δείχνει να υπάρχουν υψηλά
ποσοστά οξειδίων αζώτου και ελάχιστες συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα και
άκαυστων υδρογονανθράκων.
Όταν ο λόγος ισοδυναμίας λάμβανε μεγαλύτερες τιμές από την μονάδα (εκτός του
στοιχειομετρικού παραθύρου), η φλόγα άλλαζε κατεύθυνση, συμπεριφορά και
γεωμετρία, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου
και της μεγαλύτερης διάχυσης των μορίων του μεθανίου στον καυστήρα. Η κατάσταση
αυτή εμφανιζόταν σε καταστάσεις όπου ο λόγος ισοδυναμίας ήταν περίπου 1.05.
Παρόλο που εκπομπές των NOx φαίνονταν να μειώνονται, με μείωση του διαθέσιμου
οξυγόνου, οι εκπομπές CΟ, ανέβαιναν αισθητά.
Όταν ο λόγος ισοδυναμίας αύξανε στο 1.1, η φλόγα αποκτούσε μία πορτοκαλί
απόχρωση, που οφείλεται στην ανάπτυξη ριζών ΝH2 κατά τη διαδικασία της καύσης.
Παράλληλα, όσο μειωνόταν η παροχή αέρα στον καυστήρα, η κατάσταση της φλόγας
αποσταθεροποιούνταν συνεχώς με τις εκπομπές των ΝΟx να μειώνονται αφού όσο
λιγότερος αέρας εισέρχεται, τόσο λιγότερο οξυγόνο υπάρχει διαθέσιμο για τον
σχηματισμό τους, συγκριτικά με τις καταστάσεις στοιχειομετρίας (όπου ο λόγος
ισοδυναμίας είναι κοντά στο 1). Τέλος, υπάρχει ένα όριο στην ελάχιστη παροχή αέρα,
διότι από εκεί και πέρα οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες αυξάνονται κατά χιλιάδες ppm
και υπάρχει κίνδυνος αναστροφής της φλόγας στον καυστήρα.
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Τώρα σε ότι αφορά τα μίγματα υδρογόνου-αμμωνίας παρουσιάστηκαν παρόμοιες
συμπεριφορές αλλά με μικρότερο εύρος ευαισθησίας του όρου ισοδυναμίας για την
επίτευξη σταθερής φλόγας και φάνηκε αδύνατο να επιτευχθεί στοιχειομετρική καύση
εξαιτίας των χαμηλών παροχών και της υψηλής περιεκτικότητας σε διατομικό
υδρογόνο. Όσο μειωνόταν ο όρος ισοδυναμίας η φλόγα άρχισε να αποδομείται και
τελικά να φτάνει σε σβήσιμο. Από την άλλη μεριά, όσο αυξανόταν ο λόγος ισοδυναμίας,
η κατάσταση διατήρησης και επίτευξης σταθερής φλόγας βελτιωνόταν και οι εκπομπές
οξειδίων αζώτου ήταν σε ανεκτά επίπεδα (220-260 ppm). Όσο η παροχή καυσίμου
αυξάνει περαιτέρω, η φλόγα διατηρείται στην θέση του ακροφυσίου και η φλόγα
ουσιαστικά διατηρείται εκεί δια μέσω του υδρογόνου.
Οι μέγιστες εκπομπές NOx παρατηρήθηκαν όταν ο λόγος ισοδυναμίας λάμβανε τιμή
κοντά στο 0.577 όπου από κει και πέρα εμφανίζεται το φαινόμενο της αναστροφής της
φλόγας. Η ανάλυση με χημειοφωταύγεια έδειξε πως υπήρχαν αντιδράσεις με ρίζες
υδροξυλίου ΟH στην καθαρή φλόγα μεθανίου, ενώ στη περίπτωση αμμωνίαςμεθανίου, οι βάσεις υδροξυλίου ήταν συγκριτικά λιγότερες, γεγονός που ίσως εξηγείται
από τους χαμηλούς ρυθμούς αντίδρασης που εξηγούνται καλύτερα με όρους χημικής
κινητικής.
Στα μίγματα καυσίμων αμμωνίας- υδρογόνου, όπου υπερτερεί σε αναλογία η αμμωνία,
μειώνει την αντιδραστικότητα του υδρογόνου, επιτρέποντας έτσι μία καλύτερη
ανάμειξη και τυρβώδεις συνθήκες. Αυτή η κατάσταση με την σειρά της, μειώνει τις
εκπομπές ρύπων, περιορίζει τις υψηλές θερμοκρασίες (που ευνοούν ειδικά τις
εκπομπές NOx) και σταθεροποιεί την φλόγα.
Tέλος, όπως επισημαίνεται και από τους συγγραφείς, τα αποτελέσματα αυτά
συμφωνούν και με άλλες δημοσιεύσεις, όπου ο αδιάστατος αριθμός Lewis ποικίλει
εξαιτίας των αλλαγών μεταξύ διάχυσης μάζας και θερμότητας.
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4.5 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου βιοντίζελ σε
αεριοστρόβιλο
To βιοντίζελ αποτελεί ένα καύσιμο από ανανεώσιμες πηγές διότι το διοξείδιο του
άνθρακα που εκλύεται κατά την καύση, απορροφάται κατά την διαδικασία της
φωτοσύνθεσης. Επίσης η παραγωγή του δύναται να προέρχεται από διαφορετικές
πρώτες ύλες και η διανομή του είναι επίσης εύκολη. Ως καύσιμο δεν έχει μελετηθεί
διεξοδικά σε μονάδες αεριοστρόβιλων, όπως για παράδειγμα το μεθάνιο, το υδρογόνο
ή η μεθανόλη οπότε οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι περιορισμένες.
Πράγματι, σε βιβλιογραφική ερευνητική ανασκόπηση, εντοπίζεται μία αναφορά των
Ognonnaya Agwu, Jon Runyon, Burak Goktepe, Cheng Tung, Jon-Han Ng, Anthony
Giles και Agustin Valera-Medina (2020), διαπιστώνεται πως οι μελέτες για την
εφαρμοσιμότητα του βιοντίζελ σε βιομηχανικούς αεριοστροβίλους είναι ελάχιστες. Στην
ερευνητική αυτή εργασία, οι συγγραφείς αναφέρουν πως εξετάστηκε η συμπεριφορά
της καύσης μεθανίου σε καυστήρα με φαινόμενα στροβιλισμού με ταυτόχρονη έγχυση
βιοντίζελ. Να σημειωθεί πως το βιοντίζελ προερχόταν από μαγειρικό λάδι έπειτα από
χρήση.
Το συνολικό μίγμα βιοντίζελ-μεθάνιο διατηρούσε ένα λόγο ισοδυναμίας 0.7 κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού στο θάλαμο καύσης, προσφέροντας μία θερμική ισχύ 15 kW
στις δοκιμές εκτός της περίπτωσης όπου μελετιόταν η σταθερότητα της φλόγας. Η
διαδικασία της πειραματικής διαδικασίας περιγράφεται παρακάτω, όμως πρώτα θα
τοποθετηθούν κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τα διάφορα είδη βιοντίζελ που
υπόσχονται μία καινοτομία στα εναλλακτικά καύσιμα των αεριοστρόβιλων.
Ο Chaunen αναφέρει πως το βιοντίζελ που προερχόταν από λάδι jatropha (μη
βρώσιμο), πρότεινε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα σε κινητήρες ντίζελ χωρίς
να γίνει κάποια μηχανολογική τροποποίηση. Ο Hashimoto στηρίζει πως οι
μεθυλεστέρες που προέρχονται από φοινικέλαιο, μπορούν να αντικαταστήσουν τα
καύσιμα ντίζελ σε αεριοστροβίλους. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές
έρευνες που συγκρίνουν τα επίπεδα εκπομπών ρύπων μεταξύ του εμπορικού ντίζελ
και του βιοντίζελ και βρέθηκε πως υπάρχουν μεγαλύτερες εκπομπές NO, μικρότερες
σε CO και άκαυστους υδρογονάνθρακες (για το βιοντίζελ) σε μηχανές ανάφλεξης με
συμπίεση. Ίδια μείωση παρατηρήθηκε και στις εκπομπές κυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων που ευθύνονται για διάφορα είδη καρκίνων. Δεν συμφωνούν όμως
όλες οι δημοσιεύσεις μεταξύ τους σχετικά με το βιοντίζελ. Για παράδειγμα όπως
αναφέρεται σε έρευνα των Chong και Hochgreb για το βιοντίζελ που προέρχεται από
ελαιοκράμβη, παρατηρείται μείωση στις εκπομπές NO, όπου η καύση έλαβε μέρος στο
εσωτερικό καυστήρα αεριοστροβίλου. Όπως φαίνεται, οι διαφορές αυτές στηρίζονται
πέρα από τις διαφορετικές συνθήκες καύσης και από τις πρώτες ύλες από τις οποίες
προέρχεται το βιοντίζελ.
Πέραν όλων αυτών, σημαντική παράμετρος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένο του ότι ένας αεριοστρόβιλος σε
βιομηχανική εφαρμογή λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Έρευνες έδειξαν πως ανά λίτρο βιοντίζελ απελευθερώνεται περίπου 3 kg CO2. To
καλύτερο όμως είναι πως το διοξείδιο αυτό έχει προσληφθεί δια μέσω της
φωτοσύνθεσης, οπότε δεν θεωρούμε πως δεσμεύεται από το περιβάλλον (ο λόγος
που θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας).
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Έχουν δοκιμασθεί διάφορες ποικιλίες καυσίμων που συνδυάζουν διαφορετικές
θερμογόνους δυνάμεις, όπως βιοντίζελ-πυρόλη, Jet A1, υδροεπεξερασμένο
ανανεώσιμο jet fuel, εστεροποιημένο λάδι-ορυκτό ντίζελ. Επειδή υπάρχει μεγάλη
ζήτηση αγοράς για να καλυφθεί από καύσιμο, ειδικά τη σύγχρονη εποχή με τις μεγάλες
ενεργειακές ανάγκες, φαίνεται να υπάρχει μία ευελιξία σχετικά με την σύνκαυση. Ο
Altaheret μελέτησε την σύνκαυση φυσικού αερίου με βιοντίζελ χρησιμοποιώντας έναν
ακτινικό καυστήρα. βΌπως φαίνεται υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο
καύσιμο, απλώς ακόμη δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την εδραίωση του και την
αντικατάσταση κοινών καυσίμων.
Οι συγγραφείς-ερευνητές του παρόντος δημοσιεύματος, προσπαθούν
προσεγγίσουν μέσω μίας παραμετρικής μελέτης, την συμπεριφορά του βιοντίζελ
εσωτερικό ενός θαλάμου καύσης και να αξιολογήσει τις εκπομπές ρύπων δια
σύνκαυσης. Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω η χρήση μεθανίου γίνεται
συγκρίνεται στις διάφορες περιπτώσεις.
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Αρχικά για την διεξαγωγή του πειράματος επιλέχθηκε ένας καυστήρας σταθερού
στροβιλισμού όπου το βιοντίζελ ψεκαζόταν σε προαναμεμιγμένο μίγμα αέρα/μεθανίου.
Για τον ψεκασμό του βιοντίζελ χρησιμοποιήθηκε ο ψεκαστήρας Delavan 0,4 GPH
τύπου 60 ° W και η παροχή καυσίμου ελεγχόταν από παροχόμετρο τύπου Bronkhorsts
Mini CORI-FLOW M1 με ακρίβεια 0,2 % της μέτρησης. Για την άντληση καυσίμου από
δεξαμενή χρησιμοποιήθηκε μία αντλία WalbroGSL392 με πίεση 0.85 MPa. Eνδεικτικά
να αναφερθεί πως το μεθάνιο και ο αέρας αναμείχθηκαν στο εσωτερικό του καυστήρα
σε θερμοκρασία δωματίου και οι παροχές τους μετριούνταν για τα εύρη 1-12
λίτρα/λεπτό για το μεθάνιο και 30-150 λίτρα/λεπτό καθώς και 40-440 λίτρα/λεπτό για
τον αέρα. Τα αέρια αναμειγνύονται περεταίρω καθώς διέρχονται από τον αξονικό
στροβιλιστή. Ο στροβιλιστής είχε διάμετρο κορυφής 50 mm και διάμετρο πλήμνης 16
mm. Επίσης υπάρχουν 5 βάνες οι οποίες έχουν 2 mm πάχος. Τέλος η γωνία
στροβιλισμού ήταν 60ο. Σχετικά με τη γεωμετρία του θαλάμου καύσης, ήταν
τετραγωνικής διατομής 180x180 mm με ύψος 450 mm καθώς και ένα παράθυρο
διαστάσεων 100 × 145 mm στις 4 πλευρές του. Η βάση του παραθύρου απείχε 23 mm
από το ακροφύσιο, συνεπώς η οπτική παρατήρηση είναι αδύνατη κάτω από αυτό το
σημείο.
Σε ότι αφορά τα καύσιμα, το μεθάνιο είχε την γνωστή θερμογόνο δύναμη των 50 MJ/kg
ενώ το βιοντίζελ διέθετε 36,8 MJ/kg. H πυκνότητα του μεθανίου ανερχόταν στα 0.656
kg/m3 ενώ του βιοντίζελ στα 880 kg/m3.
Αρχικά εξετάστηκε η σταθερότητα της φλόγας για συγκεκριμένες τιμές θερμικής ισχύος
των , 8, 10, 12, 14 και 16 kWth και η παροχή αέρα αυξανόταν σταδιακά έως ότου
επιτευχθεί το σημείο εκτόνωσης της φλόγας. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος THO ο οποίος
εκφράσει το ποσοστό στο οποίο ένα καύσιμο συμμετέχει για να επιτευχθεί το
απαραίτητο φορτίο. Για παράδειγμα το 90/10 σημαίνει πως 90 % της παροχής μάζας
οφείλεται στο βιοντίζελ και 10 % από το μεθάνιο. Ο όρος THO βασίζεται στη θερμογόνο
δύναμη του κάθε καυσίμου, η οποία καθορίζει και την παροχή μάζας που απαιτείται
για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Παράλληλα μία διαφορετική τεχνική πειραμάτων εφαρμόσθηκε όπου το ΤΗΟ
παρέμεινε σταθερό και μία συνδυασμένη παροχή βιοντίζελ-μεθανίου επιλέχθηκε για
ένα φορτίο 15 kWth με έναν λόγο ισοδυναμίας στο 0.7. Το κλάσμα υγρού προς αέριο
καύσιμο για τα 15 kWth μεταβαλλόταν από 100/0 έως 70/30 με βήμα 10 %. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δοκιμές έδωσαν τα εξής αποτελέσματα
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Σχήμα 4.1: Τα ποσοστά υγρής/αέριας φύσης των καυσίμων και οι αντίστοιχες παροχές αέρα και
πτώσεις πίεσης κατά μήκος του ακροφυσίου που παρουσίασαν οι συγγραφείς.

Όπως φαίνεται, η πτώση πίεσης μειώνεται όταν ο λόγος LGR γίνεται μικρότερος και η
παροχή αέριου καυσίμου αυξάνεται. Η παροχή αέρα παραμένει σχεδόν σταθερή κατά
τη διάρκεια των μετρήσεων.
Τώρα, στο κομμάτι των ιδιοτήτων της φλόγας και τις εκτιμήσεις των συστημάτων
χημειοφωταύγειας, χρησιμοποιήθηκε μία κάμερα CCD LaVision ImagerIntense σε
συνδυασμό με έναν ενισχυτή LaVision IRO με φακό AF Micro-Nikkor (f / 2.8, όρος
γνωστός στην ελληνική βιβλιογραφία και ως f-stop) εστιακού μήκους 60 mm. Η κάμερα
εστιάστηκε στο κεντρικό άξονα του καυστήρα που καταγράφει ένα επίπεδο που είναι
140 mm στην αξονική κατεύθυνση από τη βάση του οπτικού παραθύρου και ± 50 mm
στην ακτινική κατεύθυνση από την κεντρική γραμμή του καυστήρα. Σε κάθε
πειραματική εκτέλεση, λήφθηκαν 250 εικόνες με συχνότητα 10 Hz. Οι συγγραφείς
αναφέρουν πως στα αποτελέσματα εκπομπών NOx η αβεβαιότητα ανέρχεται σε
ποσοστό ± 5%.
Προτού προχωρήσουμε σε αναφορές των αποτελεσμάτων να σημειωθεί πως οι
συγγραφείς, για την οριοθέτηση της περιοχής σταθερότητας της φλόγας,
χρησιμοποίησαν, την ίδια που είχαν εφαρμόσει και η Lefebvre και Ballal, όπως
αναγράφεται και στη βιβλιογραφία της δημοσίευσης. Στην συγκεκριμένη έρευνα,
μελετήθηκε η σταθερότητα της φλόγας για συνθήκες φορτίου των 6, 8, 10,12, 14 και
16 kW και ο ρυθμός παροχής αέρα αυξανόταν αργά σε συνθήκες μέγιστου πτωχού
μίγματος (πτωχού σε καύσιμο). Επίσης η φλόγα επανασταθεροποιήθηκε και
μελετήθηκε το αντίστοιχο σημείο μέγιστου πλούσιου μίγματος.
Η διαδικασία επαναλήφθηκε για όλα τα φορτία kW για τις αναλογίες 100/0 και 90/10
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Η περίπτωση των 6 kW χρησιμοποιήθηκε για
αναλογία μίγματος αέριου προς υγρό 80/20 καθώς η φλόγα φάνηκε να μην μπορεί να
διατηρηθεί λόγω των χαμηλών παροχών στα σημεία ψεκασμού. Επίσης
παρατηρήθηκε πως η περίπτωση ΤΗΟ του μίγματος 70/30 δεν ήταν καθόλου
αποτελεσματική για την περίπτωση του φορτίου άνω των 12 kW. Επιπλέον, όσο το
κλάσμα μεθανίου αυξάνεται, το όριο που θεσπίζει την σταθερότητα της φλόγας γίνεται
μικρότερο. Η αναφλεξιμότητα μεταξύ μονού και διπλού καυσίμου (καύσης και
σύνκαυσης) μπορεί να ερμηνευθεί και από την αλλαγή της δυναμικότητας των αερίων
που παράγονται, όσο αυξάνονται οι αντίστοιχες παροχές.
Η περαιτέρω απώλεια σταθερότητας ευθύνεται συνεπώς από τον λόγο LGR, ειδικά
στην περίπτωση της αλλαγής από 10 % σε 20 %, λόγω μείωσης της παροχής υγρού
καυσίμου. Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω, εάν ο αεριοστρόβιλος πρόκειται
να χρησιμοποιήσει πολυφασικά καύσιμα (αέριο και υγρό ταυτόχρονα), πρέπει να
μελετηθεί για διάφορους λόγους LGR, τα εύρη σταθερότητας της φλόγας, ή ίσως να
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επανασχεδιαστεί ένας πιο αποτελεσματικός θάλαμος καύσης για να φιλοξενήσει το
φαινόμενο της σύνκαυσης.
Οι εικόνες φωτεινότητας Colourflame συνδυάζονται με τις αντίστοιχες C2 * και CH *
χημειοφωταύγειας εικόνες για φλόγες βιοντίζελ / μεθανίου που έχουν καθοριστεί σε
συνολική θερμική ισχύ 15 kW και λόγο ισοδυναμίας φ=0.7. Οι εικόνες
χημειοφωταύγειας έχουν κανονικοποιηθεί στη μέγιστη ένταση σε κάθε κατηγορία
ειδών. Και οι δύο εικόνες ειδών χημειοφωταύγειας δείχνουν μείωση της έντασης και
της περιοχής καθώς το περιεχόμενο αερίου του μίγματος καυσίμου αυξάνεται όταν
εξετάζουμε τις περιπτώσεις διπλής φάσης.
Σχετικά με τις πραγματικές απεικονίσεις των φλογών, δείχνουν στην αρχή ένα
«ζάρωμα» και στη συνέχεια να παρουσιάζεται μία τυρβώδη αποκόλληση η οποία
επιδεινώνεται όσο πραγματοποιείται αλλαγή του λόγου LGR από 100/0 σε 90/10 και
έπειτα. Στην στρατηγική οπτικοποίησης χρησιμοποιήθηκε περιβάλλον MATLAB, η
οποία στην βιβλιογραφία αναφέρεται με το όνομα «Global Thresholding Method».
Ουσιαστικά σκοπός της είναι να ελαχιστοποιεί την μεταβλητότητα των ασπρόμαυρων
pixels.
Το τελικό αποτέλεσμα έδειξε πως η σύνκαυση βιοντίζελ/μεθανίου με αναλογία 90/10
δεν διέφερε σημαντικά από την αποκλειστική καύση βιοντίζελ. Αυτό σημαίνει
ουσιαστικά πως δύναται να χρησιμοποιηθεί (όπως και άλλα παρόμοια) ως κανονικό
καύσιμο σε αεριοστρόβιλο χωρίς κάποια μηχανολογική τροποποίηση στον καυστήρα.
Διαταραχές δείχνουν να εμφανίζονται όμως όταν ο λόγος μειώνεται περαιτέρω του
90/10.
Σε ότι αφορά τις εκπομπές, φάνηκε πως όσο αυξάνεται η αέρια σύσταση του καυσίμου
μειώνονται οι εκπομπές ΝΟx και αυξάνονται οι εκπομπές άκαυστων
υδρογονανθράκων. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες αναφορές, η παραγωγή
οξειδίων αζώτου είναι ισχυρή συνάρτηση της θερμοκρασίας και του χρόνου. Εξαιτίας
των αλλαγών στη δυναμική της ροής, ειδικότερα στη ζώνη ανακυκλοφορίας, με υψηλές
τιμές αριθμού στροβιλισμού, όσο ο λόγος LGR αυξάνεται, εμποδίζει την καύση του
βιοντίζελ, απομακρύνοντας το από την ζώνη καύσης και δεν προλαβαίνει να οξειδωθεί.
Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αυξάνονται οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες στις
πειραματικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. Άλλος ένας είναι πως οι υψηλές
αναλογίες αέριου καυσίμου, δημιουργούν μία μείωση στη ζώνη αντίδρασης (RZ area),
με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξάτμιση του υγρού
καυσίμου. Ο χρόνος αυτός με τις δεδομένες συνθήκες δεν υφίσταται, συνεπώς η τελική
συγκέντρωση άκαυστων υδρογονανθράκων στα καυσαέρια αυξάνεται.
Τελικά η έρευνα αυτή έδειξε πως η σύνκαυση πολυφασικών καυσίμων (ταυτόχρονα
υγρού και αερίου), αποτελεί μία λύση για την μείωση οξειδίων του αζώτου αλλά
απαιτείται προσοχή στις αναλογίες LGR για την σταθερότητα της φλόγας, των
άκαυστων υδρογονανθράκων και τέλος για το φορτίο που πρόκειται να καλυφθεί (kW).
Tα ποσοστά μεθανίου διέφεραν από 10 % μέχρι 30 % με βήμα 10 % και ισομερίστηκαν
για την κάλυψη των 15 kW με βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο (ΤΗΟ). Η
απεικόνιση της χημειοφωταύγειας των ειδών C2 * και CH * στις φλόγες εμφανίζει μια
διακύμανση στις ζώνες καύσης καθώς οι συνθέσεις καυσίμου αλλάζουν. Συνεπώς τα
εύρη των αναλογιών επιδρούν σημαντικά στο εύρος ευαισθησίας σταθερότητας της
φλόγας όπως αποδείχθηκε. Επιπρόσθετα, όσο η ποσότητα του μεθανίου αυξανόταν,
η ζώνη αντίδρασης καθώς και το μήκος της, μειωνόταν, κάτι που φαίνεται και από τα
αντίστοιχα διαγράμματα που προέκυψαν με τις δοκιμές. Η ανάλυση της χημικής
κινητικής το υποστηρίζει αυτό προβλέποντας μείωση του ογκομετρικού ρυθμού
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απελευθέρωσης θερμότητας και μείωση της θερμοκρασίας της αδιαβατικής φλόγας
μετά από αυξήσεις του κλάσματος μεθανίου στο μείγμα καυσίμου. Τέλος, από τις
αναλύσεις φάνηκε μείωση στις εκπομπές NOx όταν χρησιμοποιήθηκε σύνκαυση
βιοντίζελ-μεθανίου σε σχέση με την καθαρή καύση βιοντίζελ. Αντίθετα, η συγκέντρωση
των άκαυστων υδρογονανθράκων, ακολούθησε αντίθετη πορεία. Με αύξηση του
μεθανίου κατά 30 %, αποτυπώθηκε αύξηση των υδρογονανθράκων κατά 30 %.
Ταυτόχρονα, τα όρια σταθερότητας της φλόγας περιορίστηκαν, όσο το μεθάνιο στο
τελικό καύσιμο αυξανόταν και οι εικόνες έδειξαν πως σε καυστήρα με στροβιλισμό της
ροής με αυτές τις συνθήκες, η φλόγα αποκολλάται και ουσιαστικά διαχωρίζεται.
Η παραπάνω πειραματική μελέτη των συγγραφέων έδειξε την πολυπλοκότητα για να
μελετηθεί και να κατανοηθεί επαρκώς η εφαρμοσιμότητα ενός εναλλακτικού καυσίμου
ή ο συνδυασμός του με ένα καθιερωμένο. Ο εξοπλισμός και η βαθιά κατανόηση των
φαινομένων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή καθώς και οι επιπρόσθετοι
παράγοντες που επηρεάζουν τις παρατηρήσεις είναι κάποιοι βασικοί λόγοι για την
περιορισμένη βιβλιογραφική περιοχή που υπάρχει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή,
ειδικότερα στις ποικιλίες του βιοντίζελ.
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4.6 Η βιβλιογραφική έρευνα του καυσίμου βιοαερίου (Syngas)
σε αεριοστρόβιλο
Πέραν του βιοντίζελ, υπάρχει και ένα ακόμη ένα τελευταίο εναλλακτικό καύσιμο που
θα αναπτυχθεί στην παρούσα διπλωματική, το οποίο προέρχεται από διάφορες
πρώτες ύλες και δύναται να παραχθεί με αρκετούς τρόπους. Το βιοαέριο, ή αλλιώς
Syngas, ή συνθετικό αέριο είναι μία υποσχόμενη λύση στους περιορισμένους
ενεργειακούς πόρους που απέμειναν από τα ορυκτά καύσιμα. Στην βιβλιογραφία που
υπάρχει διαθέσιμη σήμερα, βρίσκονται αρκετές επιστημονικές διατριβές στα
φαινόμενα καύσης του Syngas αναλόγως την σύνθεση του, εάν καίγεται μαζί με κάποιο
άλλο καύσιμο καθώς και το πως συμπεριφέρεται η φλόγα όταν μεταβάλλονται οι
συγκεντρώσεις των επιμέρους συστατικών από τα οποία αποτελείται.
Οι Seik Park, GyungMin Choi και Mamoru Tanahashi (2018) πραγματοποίησαν μία
ερευνητική εργασία σχετικά με τα χαρακτηριστικά καύσης Syngas σε θάλαμο καύσης
αεριοστροβίλου, υπό συνθήκες πίεσης του μίγματος. Ουσιαστικά μελέτησαν τη
συμπεριφορά καυσίμου Syngas στην Νότια Κορέα, εξάγοντας δοκιμές στο Korea
Electric Power Corporation (KEPCO) και η στρατηγική περιγράφεται στις παρακάτω
παραγράφους αναλυτικά.
Αρχικά οι ερευνητές διαχώρισαν την όλη εγκατάσταση σε επιμέρους μέρη για να είναι
εύκολη η διαχείριση, στον έλεγχο των δεδομένων. Τα μέρη αυτά αποτελούνταν από το
τμήμα παροχής αέρα, καυσίμου Syngas, τον θάλαμο καύσης, το σύστημα
καταμέτρησης και τέλος την μονάδα ψύξης. Η παροχή συμπιεσμένου αέρα μπορεί να
φτάσει τα 1.3 kg/s και η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί για να ικανοποιηθούν οι
συνθήκες για μία καλή καύση στον καυστήρα με 2 ηλεκτρικούς προθερμαντήρες των
300 kW. Για τον έλεγχο της σύστασης των αερίων από τα οποία αποτελείται το Syngas
ως μίγμα πριν εισέλθει στο θάλαμο καύσης (CO, H2, N2, CO2 και υγρασία),
χρησιμοποιήθηκε ένας μετρητής παροχής μάζας τύπου Coriolis (μοντέλο
RosemountF200). Επίσης υπάρχει εγκατεστημένη ειδική μονάδα μίξης αυτών των
συστατικών με ελεγχόμενη πίεση και παροχή μέχρι και 30 kg/cm3 με ταυτόχρονη
θέρμανση του Syngas στους 300ο C.
Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε κλιμακωτό θάλαμο καύσης που προέρχεται
από τον αεριοστρόβιλο GE 7EA, με μερική προανάμειξη τύπου, σχεδιασμένος για να
μετρούνται φυσικά μεγέθη όπως θερμοκρασία, πίεση καθώς και μεγέθη που διέπουν
την φυσική της καύσης. Επίσης για την μελέτη της συμπεριφοράς της καύσης του
Syngas, χρησιμοποιήθηκε μπροστά από τον καυστήρα ένας αισθητήρας δυναμικής
πίεσης (PCB 106B Model) καθώς και ένα σύστημα ψύξης. Κατά τη διάρκεια των
δοκιμών ελήφθησαν ενδοσκοπικές φωτογραφίες και φάνηκε το πως η κατανομή της
θερμοκρασίας των καυσαερίων επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των επιμέρους
εξαρτημάτων του αεριοστροβίλου. Για να κατασκευασθεί μία αντικειμενική εικόνα του
προφίλ της θερμοκρασίας, εγκαταστάθηκαν 7 αισθητήρες θερμοκρασίας σε 5 σημεία
με κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων. Ουσιαστικά όλο το σύστημα που αναπτύχθηκε
και περιεγράφηκε, σχεδιάστηκε για να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της καύσης του
Syngas, παρακολουθώντας τις εκπομπές των καυσαερίων σε διάφορες συνθήκες
λειτουργίας, όπως η αλλαγή φορτίου, αλλαγή περιεκτικότητας καυσίμου, αραίωση με
άζωτο. Τέλος, πέραν όλων των άλλων χαρακτηριστικών που υιοθέτησαν οι ερευνητές,
όπως η σύσταση του Syngas, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτροχημική μέθοδο ανάλυσης που
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παρέχεται από τη συσκευή TESTO 360 ενώ οι εκπομπές CO2 μετρήθηκαν με
ξεχωριστή συσκευή Infra-Red.
Σχετικά με τον αεριοστρόβιλο από τον οποίο προέρχεται ο καυστήρας, όπως
προαναφέρθηκε ανήκει στον GE 7EA, ο οποίος έχει ισχύ εξόδου 87 MW, θερμικό
βαθμό απόδοσης 30 % ενώ όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμένο κύκλο η απόδοση
μπορεί να φτάσει και 44.5 %. Περιλαμβάνει συνολικά 10 καυστήρες σε δακτυλιοειδή
διάταξη με προανάμειξη, όμως για την διεξαγωγή του πειράματος, ο καυστήρας ήταν
σε κλίμακα 1:2 . Eπίσης ο καυστήρας έχει διαχωριστεί σε 5 επίπεδα, όπου ο πρωτεύον
αέρας που εισέρχεται αποτελεί 33 % του συνολικού. Κατά μήκος του καυστήρα έχει
οριστεί το ποσοστό αέρα που υπάρχει μεταξύ αυτών των επιπέδων. Η κύρια ζώνη του
καυστήρα έχει μία από την αρχή του ακροφυσίου έως το ¼ μεταξύ των επιπέδων 1 και
2. Ο λόγος ισοδυναμίας επιλέχθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 0.54 ± 0.01 για να μην
υπάρξει αναστροφή της φλόγας.
Η επίδραση της πίεσης στο θάλαμο καύσης επίσης λήφθηκε υπόψιν στη μελέτη των
φαινομένων της καύσης του Syngas. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 7 barg
(ίδια φιλοσοφία με τα bar απλώς διαφέρει από που θεωρείται η μηδενική πίεση
αναφοράς), η παροχή αέρα έπρεπε να διατηρούνταν στα 1.02 kg/s. Mετά από την
σταθεροποίηση της βαλβίδας πίεσης για την συγκεκριμένη παροχή αέρα, η πίεση στο
θάλαμο καύσης αυξανόταν, όσο αυξανόταν η παροχή αέρα. Η ποσότητα καυσίμου
που τροφοδοτήθηκε στο θάλαμο καύσης ήταν τόση ώστε ο λόγος ισοδυναμίας να
συμπίπτει με 0.54 στην πρωτεύον ζώνη. Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
καύσης του syngas σύμφωνα με τις αλλαγές πίεσης στο πίσω μέρος του συμπιεστή
(ισοδύναμη με την πίεση του θαλάμου), καθορίστηκαν οι συνθήκες δοκιμής για πιέσεις
2.5, 4, 5.5 και 7 barg. Σε γενικές γραμμές, όσο αυξανόταν η πίεση, οι συγκεντρώσεις
σε CO, H2, N2, CO2 αυξανόταν συνεχώς ενώ η υγρασία παρέμεινε σταθερή.
Παρατηρήθηκε πως η αδιαβατική θερμοκρασία φλόγας έλαβε την μέγιστη τιμή στα 4
barg παράγοντας θερμότητα ισχύος 0.47 MW.
Oι μετρήσεις για τις εκπομπές ρύπων για κάθε περίπτωση που εξετάστηκε φαίνεται
παρακάτω:

Σχήμα 4.2: Τα αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν στις εκπομπές σε ένα φάσμα 4 διαφορετικών
συνθηκών συμπίεσης.

Παρατηρείται σαφής συσχέτιση της αύξησης πίεσης με την παραγωγή οξειδίων του
αζώτου. Επιτυγχάνονται σχεδόν μηδενικές τιμές άκαυστων υδρογονανθράκων, ενώ
ίδια τάση αύξησης ακολουθεί και το μονοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα
έχει πολύ μικρή αύξηση στην ποσοστιαία σύσταση των καυσαερίων.
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Πέραν αυτού όμως σημαντικό παράγοντας είναι και η προυπάρχουσα σύσταση που
αποτελείται το συνθετικό αέριο. Σε ένα εργοστάσιο IGCC, η σύνθεση των διάφορων
καυσίμων δύναται να διαφέρουν εξαιτίας της αρχικής προέλευσης του οργανικού
φορτίου.
Σε μία επόμενη σειρά δοκιμής, μελετήθηκε η ιδιότητα της καύσης του Syngas στο
καυστήρα, μεταβάλλοντας τον λόγο υδρογόνου προς CO από 30 % σε 70 %. Ο
συμπιεσμένος αέρας που τροφοδοτούσε την καύση ήταν 2264 Nm3/h για να υπάρχει
συνεχής διατήρηση της πίεσης στα 5.5 barg στον καυστήρα του αεριοστροβίλου. Όλα
τα υπόλοιπα συστατικά του συνθετικού αερίου παρέμειναν σταθερά σε συγκεντρώσεις
και μελετήθηκαν οι συμπεριφορές αυτών των εναλλαγών μεταξύ υδρογόνου σε έλλειμα
και χωρίς. Παρατηρήθηκε πως χωρίς το υδρογόνο η φλόγα έπαιρνε ένα βαθύ μπλε
χρώμα αλλά ακόμη και με τροφοδοσία υδρογόνου μεγαλύτερη του 30 %, η φλόγα δεν
άλλαξε σημαντικά. Όταν όμως η συγκέντρωση του υδρογόνου ξεπέρασε το 60 %,
άρχισαν να παρουσιάζονται αστοχίες στο ακροφύσιο του καυστήρα από φαινόμενα
αναστροφής. Αυτό οφείλεται στο ότι η ταχύτητα φλόγας του υδρογόνου είναι
μεγαλύτερη από το CO και των υπολοίπων συστατικών του Syngas, με αποτέλεσμα η
θερμική και η μαζική διάχυση του υδρογόνου να είναι μεγαλύτερη συνολικά,
οδηγώντας σε φαινόμενα αναστροφής της φλόγας. Επίσης, η αυξημένη ταχύτητα
διάδοσης φλόγας τελικά, μείωσε το μήκος της φλόγας, μετατοπίζοντας της πιο κοντά
στο ακροφύσιο του καυστήρα. Επίσης η οξείδωση του CO προς CO2, γενικά είναι μία
ήδη αργή αντίδραση και με την έλλειψη CO στο Syngas, η κατάσταση επιβαρύνεται
περισσότερο. Συνολικό αποτέλεσμα που απορρέει από τις παραπάνω παρατηρήσεις
είναι πως εάν στο Syngas η συγκέντρωση του υδρογόνου ξεπερνά το 60 %, αυξάνεται
η φωτεινότητα της φλόγας με συνεπακόλουθες αναστροφές και βλάβες στον
στροβιλιστή από την θερμική καταπόνηση. Επίσης οι εκπομπές ΝΟx αυξάνονται
εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας της φλόγας που ευνοεί τον σχηματισμό τους, όπως
επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις.
Τελευταίο σκέλος των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι Seik Park, GyungMin Choi
και Mamoru Tanahashi (2018) ήταν η αραίωση του Syngas με άζωτο και το πως αυτό
επηρεάζει τις εκπομπές ρύπων στα καυσαέρια. Η έννοια του ποσοστού αραίωσης που
εφάρμοσαν στηριζόταν στο κλάσμα του πρόσθετου αζώτου στο καύσιμο προς την
συνολική παροχή του καυσίμου και τα ποσοστά που δοκιμάστηκαν ήταν 0, 10, 25, 50,
75 και 125 %. Επίσης η παροχή μάζας καυσίμου αυξανόταν με την αύξηση του αζώτου
ενώ η θερμογόνος δύναμη διατηρήθηκε σταθερή.
Παρατηρήθηκε πως όσο αυξάνεται η ποσότητα του αζώτου, η ταχύτητα του τζετ
φλόγας αυξήθηκε σημαντικά και υπήρξαν ανησυχίες πως με πολύ μεγάλη αραίωση θα
εμφανιζόντουσαν αστάθειες στη φλόγα που ίσως να οδηγούσαν τελικά σε αστοχία.
Παρόλα αυτά δεν εμφανίστηκε τέτοιο φαινόμενο. Σημειώθηκε επίσης μείωση στις
εκπομπές ΝΟx, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί με δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος
στηρίζεται στην αύξηση της θερμοχωρητικότητας του μίγματος αέρα καυσίμου με
αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται τοπικές υψηλές θερμοκρασίας. Ο δεύτερος από την
άλλη πλευρά στηρίζεται στην βελτίωση ανάμειξης του μίγματος που επιτυγχάνεται από
την αύξηση παροχής του αζώτου.
Το πιο αξιοσημείωτο που παρατηρήθηκε ήταν η αύξηση των εκπομπών CO, γεγονός
παράδοξο διότι έχουν αντίστροφες σχέσεις παραγωγής με τα NOx. Μετρήθηκαν 10
ppmv CO και εξηγήθηκε πως θα οφείλεται στην μείωση της θερμοκρασίας αδιαβατικής
φλόγας λόγω της αραίωσης από το άζωτο. Παρόλα αυτά, με την βελτίωση ανάμειξης
του μίγματος αέρα καυσίμου και με την αύξηση έγχυσης καυσίμου, οι συγκεντρώσεις
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CO μπορούν να μειωθούν. Για τους ίδιους λόγους και οι συγκεντρώσεις άκαυστων
υδρογονανθράκων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα.
Η μείωση των τοπικών υψηλών θερμοκρασιών επιφέρει μία γενικότερη πτώση της
θερμοκρασίας καύσης. Αυτό στη συνέχεια έχει επίπτωση στη θερμοκρασία των
καυσαερίων που συναντούν τις πρώτες βαθμίδες του στροβίλου. Η δομή των
πτερυγίων, η ριζωτή βάση τους και κάποια συγκολλητά μέρη είναι ευαίσθητα σε
θερμικές μεταβολές και καταπονήσεις, παρόλη την ψύξη των πτερυγίων. Συνεπώς η
μείωση στη θερμοκρασίας είναι επιθυμητή για την συνολική δομή του αεριοστροβίλου,
εντός βέβαια κάποιων ορίων που για κάθε στροβιλομηχανή δεν επηρεάζει σημαντικά
τον θερμικό βαθμό απόδοσης. Για την ποσοτικοποίηση του προφίλ της θερμοκρασίας
και της κατανομής αναλόγως με τις ποσότητες αζώτου που χρησιμοποιούνται,
χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω κλάσμα με την ονομασία Pattern Factor:

𝑃𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =

𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑇𝑎𝑣𝑔
𝑇𝑎𝑣𝑔 − 𝑇𝑖𝑛𝑎𝑣𝑔

Όπου Tpeak είναι η μέγιστη θερμοκρασία εξόδου, Tavg είναι η μέση θερμοκρασία και
Τinavg είναι η μέση θερμοκρασία εισαγωγής του αέρα στον θάλαμο καύσης.
Η ομοιομορφία της κατανομής θερμοκρασίας εξηγείται από την αύξηση της θερμικής
χωρητικότητας του μίγματος με την προσθήκη του αζώτου καθώς και της ανάπτυξης
τυρβώδους ροής που ενίσχυσε την μεταφορά θερμότητας και την μίξη αέρα-καυσίμου.
Επίσης παρατηρήθηκε πως η θερμοκρασία στην εισαγωγή του στροβίλου μειώθηκε
κατά 10 %, δηλαδή από 1250 ° C σε 1100 ° C. Αυτά τα αποτελέσματα της δοκιμής για
την αναλογία μείωσης θερμοκρασίας συμπίπτουν με τα αποτελέσματα υπολογισμού
για τη θερμοκρασία της αδιαβατικής φλόγας, η οποία μειώθηκε κατά περίπου 4,5%
από 1195,7 K σε περίπου 1144,0 K. Οι αλλαγές στην κατανομή θερμοκρασίας λόγω
του αποτελέσματος αραίωσης αζώτου οδήγησαν σε 20% βελτίωση στον Pattern
Factor από 0,27 σε 0,22. Τώρα, το πως αυτό επηρεάζει τη συνολική έξοδο σε ισχύ
του αεριοστροβίλου έχει τελικά σημασία. Όπως έδειξαν οι δοκιμές, υπήρξε βελτίωση
στην ισχύ. Επειδή η ισχύς εξαρτάται και μαθηματικώς από την παροχή μάζας στο
στρόβιλο. Συνεπώς η συνεπής ποσότητα αραίωσης με άζωτο, αυξάνει για τις ίδιες
συνθήκες την ισχύ, ισοσκελίζοντας τις θερμικές απώλειες (της φλόγας). Τέλος από τα
δεδομένα που ελήφθησαν από τους μετρητές δυναμικής πίεσης, δεν φάνηκε κάποια
ανωμαλία ή κάποιο άλλο ανεπιθύμητο φαινόμενο, ακόμη και όταν η αραίωση με
υδρογόνο είχε ξεπεράσει το 125 %. Συνοψίζοντας, με τις δοκιμές επετεύχθη να βρεθεί
μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης πίεσης στο θάλαμο καύσης και των
παραγόμενων εκπομπών, κυρίως οξειδίων του αζώτου. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν, βρίσκονται σε συμφωνία με την εμπειρική σχέση που πρότεινε ο Yufeng
Cuis. Σε ότι αφορά την διάλυση του Syngas με άζωτο, φάνηκε να επηρεάζει θετικά
όπως απεδείχθη και επιπλέον αυτό αποτυπώνεται και στο κλάσμα του Pattern Factor
που βελτιώθηκε κατά 20 %, εξαιτίας της αποτελεσματικής μίξης αέρα-καυσίμου, ακόμη
και που σε τελική ανάλυση η θερμοκρασία εισαγωγής στον στρόβιλο ήταν μικρότερη
σε σχέση με το να μην υπήρχε προσθήκη αζώτου. Οι εκπομπές CO τείνουν να
σχετίζονται αντιστρόφως με τις εκπομπές NO, ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, οι
εκπομπές CO παρέμειναν σταθερές κοντά στα 10 ppmv.
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Κεφάλαιο 5
5.1 Μελέτη κύκλων αεριοστρόβιλων με το λογισμικό GasTurb

Για να εξεταστούν όροι όπως αποδοτικότητα και διάφορες ιδιότητες που επιφέρει η
αλλαγή στη χρήση καυσίμου σε έναν απλό κύκλο αεριοστρόβιλου στην παρούσα
διπλωματική, χρησιμοποιείται το λογισμικό πακέτο GasTurb με το οποίο αρχικά θα
προσομοιωθεί ένας συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος με βάση πραγματικά δεδομένα και
εξ αυτού θα πραγματοποιηθεί μία παραμετρική μελέτη τόσο ως προς αυτόν αλλά και
μεταβάλλοντας την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου και για κάθε περίπτωση
καυσίμου θα ολοκληρώνεται μία παραμετρική μελέτη ως προς τις βασικές μεταβλητές
του κύκλου (εκτός του υδρογόνου).
Σχετικά με το λογισμικό GasTurb, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού με
το οποίο επιτυγχάνεται τόσο η ανάλυση κύκλων αεριοστρόβιλων, όσο και η μελέτη για
την κατασκευή κάποιου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για βελτιστοποίηση του κύκλου,
την κατασκευή χαρτών επίδοσης για μία πληθώρα μεταβλητών (στην περίπτωση που
παραλείπονται κάποιοι, μπορούμε εμείς να τους θέσουμε στην μνήμη), την
παρουσίαση καμπυλών λειτουργίας και σε σημείο εκτός σχεδιασμού, μοντελοποίηση
Monte-Carlo, ανάλυση ευαισθησίας και μία πληθώρα από διαγράμματα που
ενδιαφέρουν τους μηχανικούς ανάλογα με την περίπτωση που αυτό χρησιμοποιείται.
Ταυτόχρονα, το μαθηματικό υπόβαθρο του λογισμικού θεμελιώνεται από τις αρχές του
κύκλου Brayton συμπεριλαμβανομένων διάφορων τύπων απωλειών, όπως οι
απώλειες πίεσης στο θάλαμο καύσης, τυχόν διαρροές ρευστού κατά τη διάρκεια
κίνησης του καθώς και άλλες οι οποίες μπορούν να προστεθούν από τον χρήστη.
Πρώτο βήμα στην σωστή χρήση του είναι να επιλεχθεί το είδος του αεριοστρόβιλου
κινητήρα που ενδιαφέρει τον μηχανικό, όπως για παράδειγμα φαίνεται παρακάτω σε
περίπτωση που η μελέτη αφορά τους αεροπορικούς κινητήρες.
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως οι παρακάτω αεριοστρόβιλοι αφορούν την μελέτη
κύκλων για αεροπορική χρήση (κατηγορία jet engines). Για βιομηχανικούς
αεριοστρόβιλους και κινητήρες αξονοστροβίλων επιλέγεται η κατηγορία Gas Turbines.

Σχήμα 5.1: Επιλογές αεροπορικών αεριοστρόβιλων για την μελέτη δια του λογισμικού πακέτου GasTurb.
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Ενώ εάν τον ενδιαφέρει η μελέτη κύκλων αξονοστροβίλων, όπως η παρούσα
διπλωματική θα επιλεχθεί ένας από τους παρακάτω:

Σχήμα 5.2: Επιλογές βιομηχανικών αεριοστρόβιλων για μελέτη με τη χρήση του λογισμικού GasTurb.

To επόμενο βήμα είναι η σωστή τοποθέτηση των μεταβλητών του κύκλου εάν μας
ενδιαφέρει η επίδοση του σε πρώτη φάση. Για την περίπτωση της μελέτης στην
παρούσα εργασία επιλέγεται ο απλός αξονοστρόβιλος μονού άξονα ο οποίος φαίνεται
στην παραπάνω εικόνα ως 1 spool Turboshaft.
Τοποθετώντας στα παρακάτω κελιά τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα, είμαστε σε
θέση να μελετήσουμε ή να προσομοιώσουμε τον κύκλο κάποιου αεριοστρόβιλου.

Σχήμα 5.3: Κελιά εισαγωγής δεδομένων στον απλό κύκλο αεριοστροβίλου παραγωγής ισχύος.
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον
δεδομένα στον κύκλο όπως εναλλάκτη θερμότητας, απόδοσεις συμπιεστή, απώλειες
στην έξοδο, ψύξη με ατμό και διάφορες άλλες παραμέτρους που προσομοιώνουν
ακόμη περισσότερο με την πραγματικότητα την διαδικασία. Πατώντας στο Design
Point, το λογισμικό μας δίνει μία πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων όπως θα δειχθεί
παρακάτω.
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5.2 Προσομοίωση του αεριοστρόβιλου Alstom GT-8C2
Ο αεριοστρόβιλος GT-8C2 είναι προϊόν της γαλλικής βιομηχανίας Alstom, ο οποίος
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος καθώς και σε μονάδες
συνδυασμένου κύκλου. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει την δυνατότητα παραγωγής
εναλλασσόμενου ρεύματος σε συχνότητες 50 και 60 Hz. Παρακάτω δίνεται μία
αναπαράσταση του εν λόγω αεριοστρόβιλου:

Σχήμα 5.4: Ο βιομηχανικός αεριοστρόβιλος GT-8C2.

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, υπάρχει μία άτρακτος, επομένως δύναται να
αξιοποιήσουμε την περίπτωση 1 spool Turboshaft του λογισμικού GasTurb και να
προσομοιώσουμε τον κύκλο. Αρχικά όμως χρειάζεται η επίγνωση των ονομαστικών
τιμών για να τοποθετήσουμε τα δεδομένα στον κύκλο. Από την βιβλιογραφία βρίσκεται
πως η κατά ISO 2314 (1989) επίδοση του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5.1: Δεδομένα λειτουργίας σε σημείο σχεδιασμού του αεριοστροβίλου GT-8C2.

Αρχικό Καύσιμο:
Συχνότητα Λειτουργίας:
Ολική Ηλεκτρική ισχύς:
Ολικός Ηλεκτρικός Βαθμός Απόδοσης:
Ολικός Ρυθμός Θερμότητας:
Περιστροφική ταχύτητα στροβίλου:
Λόγος συμπίεσης:
Παροχή καυσαερίων:
Θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο:
Εκπομπές ΝΟx, ξηρών αερίων:

Φυσικό Αέριο
60 Hz
56.2 MW
33.8 %
10,098 Btu / kWh
6204 rpm
17,6:1
197 kg/s
508 oC
<25 vppm
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Παρατηρείται πως εκλείπεται εκ των δεδομένων η θερμοκρασία εξόδου από τον
καυστήρα, οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε ένα εύρος τιμών προκειμένου να υπάρξει
σύγκλιση των αποτελεσμάτων με τον πίνακα παραπάνω. Ειδικότερα, πρέπει η ισχύς
να συγκλίνει στην τιμή των 56.2 MW και η θερμοκρασία την έξοδο να τείνει στους 508o
C. Τα μεγέθη αυτά χαρακτηρίζουν τον κύριο κύκλο και δοκιμάζοντας ένα εύρος τιμών
για τα προηγούμενα, τελικά κατέληξε στην παρακάτω αριθμητική τιμή αυτών:

Πίνακας 5.2: Δεδομένα εισόδου για την προσομοίωση του κύκλου GT-8C2

Σημείωση: Η τιμή της θερμογόνου δύναμης στα 43.124 MJ/kg είναι η default τιμή του
λογισμικού GasTurb και αποτελεί το αρχικό σημείο της μελέτης, θεωρώντας ως την
συμβατική τιμή, η οποία θα συγκριθεί με την τιμή άλλων θερμογόνων δυνάμεων
διαφορετικών εναλλακτικών καυσίμων.
Τοποθετώντας ως θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων από τον καυστήρα στους
1400 Κ και έναν λόγο πίεσης εισαγωγής προς αυτή στην είσοδο του συμπιεστή σε 0.97
και αντίστοιχα της εξόδου από τον στρόβιλο προς του περιβάλλοντος στο 1.02 έχουμε
την ακόλουθη έξοδο δεδομένων:
Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα της προσομοίωσης στο σημείο σχεδιασμού.
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Παρατηρούμε πως υπάρχει σύγκλιση ως προς την ισχύ και τον θερμικό βαθμό
απόδοσης, όπως αυτή συγκρίνεται με τον αρχικό πίνακα του κινητήρα GT-8C2.
Eπίσης, οι βαθμοί ισεντροπικότητας του στροβίλου και του συμπιεστή αντίστοιχα
ανέρχονται σε τιμές 0.89 και 0.85 ενώ του πολυτροπικού σε 0.8496 και 0.8961
αντίστοιχα.
Εδώ να σημειωθεί πως οι τιμές υγρασίας και υψομέτρου έχουν μηδενικές τιμές διότι
θα τεθούν σαν παράμετροι στην παραμετρική μελέτη που ακολουθεί αργότερα. Ο όρος
Station πάνω αριστερά υποδηλώνει το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι αναμενόμενες
τιμές των μεγεθών και το παρακάτω σχήμα βοηθάει στον κατατοπισμό τους.

Σχήμα 5.5: Σχηματική αναπαράσταση αεριοστροβίλου με επισημασμένα με αριθμούς τα διάφορα
στάδια πορείας του ρευστού.

Στην παρούσα φάση δεν χρησιμοποιούμε τις απώλειες ρευστού ή όρους ανακύκλωσης
αέρα ή ποσότητα αέρα που απομαστεύεται για την ψύξη των πτερυγίων στις βαθμίδες
του στροβίλου για λόγους απλότητας για να εστιάσουμε στους υπολογισμούς της
κατανάλωσης, της θερμικής απόδοσης και της ηλεκτρικής ισχύος.
Στο μεσοδιάστημα 3-41 βρίσκεται ο θάλαμος καύσης μέσα στον οποίο τροφοδοτείται
το εκάστοτε καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος εισόδου στον κύκλο.
Παρακάτω αναπαρίσταται το διάγραμμα
συγκεκριμένο κύκλο που προσομοιώθηκε:
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θερμοκρασίας-εντροπίας

για

τον

Σχήμα 5.6: Διάγραμμα θερμοκρασίας-εντροπίας για τον κύκλο προσομοίωσης.

Έχοντας ολοκληρώσει την αναπαράσταση του κύκλου του Alstom GT-8C2 και έχοντας
διαθέσιμα όλα τα στοιχεία λειτουργίας και τις επιμέρους παραμέτρους, δύναται να
συνεχιστεί η περαιτέρω ανάλυση του κύκλου σε μία παραμετρική, επιλέγοντας τα πιο
σημαντικά μεγέθη.
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5.3 Παραμετρική μελέτη του κύκλου αεριοστρόβιλου GT-8C2

Πρώτο βήμα στην πραγματοποίηση της παραμετρικής μελέτης είναι να επιλεχθούν
κάποια θεμελιώδη μεγέθη (fundamental cycle factors) που αρχικά επηρεάζουν κατά
πλειοψηφία τον κύκλο και κατά δεύτερον μεγέθη που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Η
επιλογή αυτών προφανώς είναι αυθαίρετη αφού η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική
και γι αυτό το λόγο η παραμετρική μελέτη αποτελεί έναν συνδυασμό από αρχικές
υποθέσεις μεταβολών οι οποίες για κάθε δοκιμαστικό κύκλο πρέπει τα εύρη εξ αυτών
να παραμένουν σταθερά ώστε η σύγκριση να γίνεται στο ίδιο μέτρο σύγκρισης. Για
παράδειγμα, δεν γίνεται να μελετηθεί ένα εύρος λόγων συμπίεσης 5-10 στον πρώτο
κύκλο και ένα εύρος στο 10-20 και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα ως προς κάποια
άλλη παράμετρο, εφόσον μας ενδιαφέρει μία συγκεκριμένη περιοχή μέγιστης και
ελάχιστης τιμής.
Τα μεγέθη που αποφασίστηκε να παραμετροποιηθούν για τον σκοπό της ερευνητικής
διαδικασίας της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:
•
•
•
•

Θερμοκρασία μετά τον θάλαμο καύσης και πριν τον στρόβιλο
Λόγος συμπίεσης του συμπιεστή
Υψόμετρο
Σχετική υγρασία

Τα μεγέθη αυτά θα μεταβληθούν ως της 2 επιπλέον παραμέτρους που είναι
θεμελιώδους σημασίας και αυτά αποφασίστηκαν να είναι:
•
•

H ειδική κατανάλωση καυσίμου (PSFC)
H ηλεκτρική ισχύς (Electric Power) που παραλαμβάνεται από τον άξονα του
αεριοστρόβιλου

Για την παραμετρική μελέτη στο λογισμικό GasTurb, επιλέγεται η εντολή Parametric,
της φαίνεται παρακάτω και επιλέγουμε το μέγεθος που θέλουμε να μεταβάλλουμε ως
της της αντίστοιχες μεταβλητές (ειδική κατανάλωση και ηλεκτρική ισχύς).

Σχήμα 5.7: Κελιά συμπλήρωσης δεδομένων για την παραμετρική μελέτη.
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Μπορούμε να λάβουμε διαγράμματα μεταβάλλοντας μέχρι 2 μεταβλητές της θα
παρουσιασθεί και παρακάτω, δηλαδή να πραγματοποιηθεί μία διπλή παραμετρική
μελέτη.
Αρχικά η παραμετρική μελέτη ξεκινάει μεταβάλλοντας την θερμοκρασία του καυστήρα.
Δεδομένο του ότι η αρχική προσέγγιση αφορά του 1400 Κ, θα χρησιμοποιηθεί μία
αρχική τιμή της 1300 Κ, μία ποσότητα 10 τιμών και ένα βήμα 25 Κ. Με αυτό το διάστημα
καλύπτουμε το μεσοδιάστημα που βρισκόμαστε και λαμβάνουμε και υπόψιν τα
μεταλλουργικά όρια, καθώς η θερμοκρασία δεν γίνεται να ανεβαίνει επ’ αορίστου.
Αντίστοιχα και δεν μπορεί να μειωθεί κατά πολύ διότι ο θερμικός βαθμός απόδοσης
και άλλοι θερμοδυναμικοί παράμετροι θα μειωθούν και κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό.
Το διάγραμμα που δίνει το λογισμικό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 5.8: Διάγραμμα μεταβολής της ηλεκτρικής ισχύος συναρτήσει της μέγιστης θερμοκρασίας του
κύκλου.

Το μαύρο τετραγωνάκι εκφράζει το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα αρχικά δεδομένα,
δηλαδή το σημείο στο οποίο προσομοιώθηκε ο κύκλος. Συμπέρασμα του παραπάνω
διαγράμματος είναι πως η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας του κύκλου
διατηρώντας σταθερά όλα τα υπόλοιπα μεγέθη οδηγεί σε αύξηση της ηλεκτρικής
ισχύος. Μάλιστα, σε μία τιμή κοντά της 1520 Κ, δύναται να οδηγήσει σε ηλεκτρική ισχύ
σχεδόν στα 70 MW. Aντίστοιχα μείωση της θερμοκρασίας κάτω των 1400 Κ (αρχικό
σημείο), οδηγεί σε απώλεια της ηλεκτρικής ισχύος.
Eπιλέγοντας τώρα ως τετμημένη την ειδική κατανάλωση, αντί της ηλεκτρικής ισχύος
θα λάβουμε το παρακάτω διάγραμμα:
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Σχήμα 5.9: Διάγραμμα της ειδικής κατανάλωσης συναρτήσει της μέγιστης θερμοκρασίας του κύκλου.

Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε μικρή μείωση της
ειδικής κατανάλωσης που μπορεί να δικαιολογηθεί από την αύξηση ηλεκτρικής ισχύς
και του βαθμού απόδοσης. Ο αρχικός κύκλος βρίσκεται σε μία μέση κατάσταση και όχι
της βέλτιστης ως της την ειδική κατανάλωση. Η βελτίωση της της ειδικής κατανάλωσης
σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως έχει μικρό εύρος για μεγάλο εύρος
θερμοκρασίας, συνεπώς δεν επιδέχεται σημαντική τροποποίηση.
Η παραμετρική μελέτη συνεχίζεται χρησιμοποιώντας τώρα τον λόγο συμπίεσης του
συμπιεστή και για την τοποθέτηση της αρχικής τιμής πρέπει να δοθεί προσοχή στην
τιμή που έχει ο αρχικός κύκλος. Εφόσον έχουμε λόγο συμπίεσης 18 δεν ενδείκνυται
να παραμετροποιηθεί σε τιμές κάτω του 10 και πολύ περισσότερο από 20, διότι
εισέρχονται κατασκευαστικά όρια που δεν γίνεται να τροποποιηθούν και δεν άπτονται
του θέματος.
Επιλέγεται μία αρχική τιμή σε λόγο συμπίεσης 10, 10 αριθμητικές τιμές με βήμα 1. Το
πρώτο διάγραμμα συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος δίνεται παρακάτω:

Σχήμα 5.10: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Από το διάγραμμα παρατηρείται πως μείωση του λόγου συμπίεσης περαιτέρω από
την τιμή 12 επιφέρει μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ισχύος και αυτή στη παρούσα
φάση (12) φαίνεται να είναι η βέλτιστη διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα μεγέθη σταθερά.
Σημαντική παρατήρηση βρίσκεται στο εύρος της ηλεκτρικής ισχύος. Μία μεταβολή του
λόγου συμπίεσης από 19 σε 12 οδηγεί σε αλλαγή της ηλεκτρικής ισχύος μόνο κατά 2
περίπου MW, συνεπώς μεγάλη υποεκτίμηση του λόγου συμπίεσης δεν επιφέρει
σημαντική αλλαγή. Αλλάζοντας την ηλεκτρική ισχύ με την ειδική κατανάλωση
προκύπτει:

Σχήμα 5.11: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης.

Εδώ πέρα της φαίνεται και από το διάγραμμα βρισκόμαστε σε ένα βέλτιστο σημείο
διότι η ειδική κατανάλωση είναι στο ελάχιστο ενώ η περαιτέρω μείωση οδηγεί σε
αύξηση της ειδικής καταναλώσεως. Συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως βεβιασμένα
βρισκόμαστε σε υψηλό λόγο συμπίεσης προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την ειδική
κατανάλωση.
Να σημειωθεί πως και εδώ τα εύρη βελτιστότητας της ειδικής κατανάλωσης είναι μικρά,
εφόσον έχουμε μεγάλες παροχές καυσίμου, το μέγεθος αυτό είναι σημαντικό να
παραμένει χαμηλό. Ειδικά σε περίπτωση που ο αξονοστρόβιλος χρησιμοποιείται σε
μία κινητή πηγή της πλοίο και όχι σε κάποια χερσαία εγκατάσταση.
Συνεχίζεται η παραμετρική μελέτη χρησιμοποιώντας στον αρχικό κύκλο ένα εύρος της
θερμογόνου δύναμης με την υπόθεση πως έχουμε μία ποικιλία επιλογών ως καύσιμο
στον συγκεκριμένο αεριοστρόβιλο.

Η επόμενη παράμετρος που μελετήθηκε ήταν το υψόμετρο που βρίσκεται η
εγκατάσταση. Όσο αυξάνεται το ύψος η πυκνότητα του αέρα μειώνεται, ενώ ο ειδικός
του όγκος αυξάνεται (1/ρ). Για την παραμετροποίηση του ύψους χρησιμοποιήθηκε ως
αρχική τιμή η πρώτη του κύκλου, δηλαδή το 0, ένα πλήθος 21 τιμών και ένα βήμα 100
μέτρων. Το πρώτο διάγραμμα ως της την ηλεκτρική ισχύ που λήφθηκε από το
λογισμικό ήταν το παρακάτω:
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Σχήμα 5.12: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.

Αύξηση του υψομέτρου με της συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας θα οδηγούσε σε
μείωση της ηλεκτρικής ισχύος με μία γραμμική εξάρτηση. Μάλιστα η ισχύς μπορεί να
φτάσει μέχρι και τα 48 MW εάν ο συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος βρισκόταν σε ένα
υψόμετρο άνω των 2000 μέτρων σε κάποιο εργοστάσιο. Αντίστοιχα το διάγραμμα για
την ειδική κατανάλωση θα είναι:

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Aντίστοιχα με την ηλεκτρική ισχύ, η ειδική κατανάλωση καυσίμου παρουσιάζει
παρόμοια συμπεριφορά, δηλαδή αύξηση του υψομέτρου οδηγεί σε αύξηση της αφού
αναλογικά απαιτείται περισσότερο καύσιμο για την παραγωγή του ίδιου έργου. Παρ’
όλα αυτά, οι αριθμητικές τιμές της ειδικής κατανάλωσης στο εύρος των 2000 μέτρων
είναι πάρα πολύ μικρές και το ύψος δεν έχει ισχυρή εξάρτηση με αυτό το υψόμετρο
της είχε η ηλεκτρική ισχύς. Συνεπώς η ειδική κατανάλωση για ένα τόσο μεγάλο εύρος
υψομέτρου δεν έχει μεγάλη διαφορά της τιμές της.
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Για το τελευταίο σετ παραμετρικής μελέτης χρησιμοποιήθηκε σαν παράμετρος η
σχετική υγρασία. Για την παραμετροποίηση της χρησιμοποιήθηκε πάλι ως αρχική τιμή
η τιμή των 0 που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή του κύκλου, ένα πλήθος 21 τιμών με ένα
βήμα 4. Το διάγραμμα που αντιστοιχεί στην ηλεκτρική ισχύ ήταν το εξής:

Σχήμα 5.14: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.

Παρατηρείται πως αύξηση της σχετικής υγρασίας οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής
ηλεκτρικής ισχύος και αυτό μπορεί να έχει μία ερμηνεία στο εξής φαινόμενο. Η υγρασία
που βρίσκεται μέσα στον αέρα στα διάφορα στάδια συμπίεσης εξατμίζεται,
προκαλώντας τοπική ψύξη και μειώνεται η θερμοκρασία του ρευστού που συμπιέζεται.
Αυτό σημαίνει μικρότερο έργο συμπίεσης και συνεπώς το καθαρό υπολειπόμενο έργο
που απομένει να είναι μεγαλύτερο (shaft power), αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την
ηλεκτρική ισχύ. Της η αύξηση της ισχύος που φαίνεται στο διάγραμμα ανέρχεται σε
ένα εύρος 400 kW.
Τέλος για την ειδική κατανάλωση προέκυψε το εξής διάγραμμα:

Σχήμα 5.15: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

[81]

Σε ότι αφορά την ειδική κατανάλωση καυσίμου παρατηρούμε πως αύξηση της σχετικής
υγρασίας οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της. Αυτό εξηγείται στο ότι εφόσον υπάρχει
πλεόνασμα αέρα, ο αεριοστρόβιλος καταναλώνει περισσότερο καύσιμο παράγοντας
περισσότερη ισχύ. Ο παραπάνω αέρας νοείται στο ότι εφόσον ο συμπιεστής λειτουργεί
με «μεγαλύτερη ευκολία» από τον στρόβιλο, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί
μεγαλύτερες παροχές. Και εδώ να διασαφηνιστεί πως στην παραμετρική μελέτη, η
παροχή δεν χρησιμοποιείται σαν παράμετρος διότι δεν γνωρίζουμε ποιες τιμές της
παροχής είναι σημείο λειτουργίας επί της χαρακτηριστικής του συμπιεστή και
αντίστοιχα λόγω συμβατότητας παροχής με τον στρόβιλο.
Για την συστηματοποίηση της προσομοίωσης ως της την θερμοκρασία του καυστήρα
και του μεγέθους του λόγου συμπίεσης, πραγματοποιήθηκε η δημιουργία της χάρτη
επίδοσης με βάση αυτές της δύο μεταβλητές με τα εύρη που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, έχοντας στον οριζόντιο άξονα την ειδική κατανάλωση και στον κάθετο
την ηλεκτρική ισχύ.

Σχήμα 5.16: Διπλός παραμετρικός χάρτης επίδοσης του GT-8C2 με ταυτόχρονη μεταβολή της θερμοκρασίας
και του λόγου συμπίεσης.

Το αρχικό σημείο βρίσκεται στο μαύρο τετράγωνο. Από το διάγραμμα παρατηρείται
πως εάν η μέγιστη θερμοκρασία έφτανε της 1525 Κ με ένα λόγο συμπίεσης 10, θα
παρήγαμε σχεδόν 70 ΜW με μία ειδική κατανάλωση περίπου στο 0.27 kg/kWh. Γενικά
αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της ισχύος και αντίστοιχα μείωση του
λόγου συμπίεσης σε αλλά σε μικρότερο βαθμό.
Σε αυτό το σημείο τερματίζεται η παραμετρική μελέτη της προσομοίωσης του Alstom
GT-8C2 και στα επόμενα υποκεφάλαια θα γίνει η παραμετρική μελέτη για κάποια
συγκεκριμένα εναλλακτικά καύσιμα, της το υδρογόνο, η μεθανόλη, το LPG και το
καθαρό μεθάνιο. Για τον σκοπό αυτό, αλλάχθηκε για κάθε καύσιμο ξεχωριστά , η
θερμογόνος δύναμη με αυτή του εναλλακτικού καυσίμου και πραγματοποιήθηκε η ίδια
παραμετρική μελέτη. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα καύσιμα είναι διττός.
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Αρχικά οι τιμές των θερμογόνων δυνάμεων αυτών καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος μέσα
στα οποία βρίσκονται πολλά άλλα συνεπώς καλύπτουμε το χάσμα πολλών που δεν
συμπεριλαμβάνονται και δεύτερον αποτελούν της φιλικότερες της το περιβάλλον
επιλογές με κυρίαρχο από όλα το υδρογόνο, καθώς δεν υπάρχει η παραγωγή
διοξειδίου του άνθρακα και καύσιμου ΝΟx.
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5.4 Παραμετρική μελέτη κύκλου με χρήση υδρογόνου

Σε αυτό το σημείο, εφόσον είναι και διαθέσιμο από το ίδιο το λογισμικό, επιλέγεται το
υδρογόνο ως καύσιμο του κύκλου και παρακάτω αποτυπώνεται τα στοιχεία του
κύκλου στο σημείο σχεδιασμού:
Πίνακας 5.4: Δεδομένα από την εφαρμογή του κύκλου με καύσιμο θερμογόνου δύναμης 120 MJ/kg.

Από τις τιμές φαίνεται πως η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 3,5 MW σχεδόν ενώ η ειδική
κατανάλωση έχει μειωθεί αντίστοιχα περισσότερο. Αυτό διότι μεγαλύτερος θερμογόνος
δύναμη σημαίνει λιγότερο καύσιμο για να παραχθεί η ίδια θερμοκρασία (των 1400 Κ
που αρχικά θεσπίστηκε). Ο θερμικός βαθμός απόδοσης βρίσκεται της 35,93 %.
Εφαρμόζοντας παραμετρική μελέτη στον κύκλου με της της παραμέτρους και με τα
ίδια εύρη ευαισθησίας, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα:

Σχήμα 5.17: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.18: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης
καυσίμου.

Σχήμα 5.19: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.20: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.21: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.22: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.23: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.24: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.25: Χάρτης διπλής παραμετρικής μελέτης ως προς την θερμοκρασία εξόδου του καυστήρα και του
λόγου συμπίεσης.

H συμπεριφορά του κύκλου με υδρογόνο φαίνεται να παρουσιάζει παρόμοιες
συμπεριφορές με τον προηγούμενο κύκλο αφού οι μεταβλητές που επηρεάζουν τον
κύκλο έχουν τα ίδια εύρη μελέτης.
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Τα εύρη βελτίωσης της ηλεκτρικής ισχύος του κύκλου μειώνονται όπως φαίνεται και
στην διπλή παραμετρική αλλά και η ειδική κατανάλωση μειώνεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό. Η μείωση αυτή πρέπει να λάβει υπόψιν και την πολύ μικρή πυκνότητα του
υδρογόνου (η οποία σαφώς μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και την πίεση).
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5.5 Παραμετρική μελέτη κύκλου με χρήση μεθανόλης

Η μεθανόλη διαθέτει μία τιμή θερμογόνου δύναμης στα 19.9 ΜJ/kg και για να μελετηθεί
στον κύκλο, τοποθετήθηκε η τιμή αυτή στα δεδομένα του αρχικού κύκλου και
εφαρμόζοντας και πάλι με της της παραμέτρους και τα ίδια εύρη ευαισθησίας,
λήφθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα στο design point (σημείο σχεδιασμού):

Πίνακας 5.5: Αποτελέσματα από την εφαρμογή του κύκλου με καύσιμο μεθανόλης.

Παρατηρείται πως η ηλεκτρική ισχύς αυξάνεται και αυτό συνοδεύεται με αύξηση της
ειδικής κατανάλωσης και ο θερμικός βαθμός απόδοσης βελτιώνεται αντίστοιχα στο
38.33 %. Τα διαγράμματα που προέκυψαν σε αυτή την περίπτωση είναι τα παρακάτω:

Σχήμα 5.26: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.27: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης.

Σχήμα 5.28 Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.29: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.30: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.31: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.32: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 5.33: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.

Σχήμα 5.34: Διπλός παραμετρικός χάρτης ως προς την ηλεκτρική ισχύ και την ειδική κατανάλωση καυσίμου
μεταβάλλοντας τον λόγο συμπίεσης και την μέγιστη θερμοκρασία του κύκλου.

[94]

Μία θερμογόνος δύναμη των 19.9 MJ/kg σε αυτό τον κύκλο θα οδηγούσε σε μία
περαιτέρω αύξηση της ισχύος σε παρόμοιους λόγους συμπίεσης αλλά με τίμημα την
αύξηση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. Σε περίπτωση που ο λόγος συμπίεσης
πέσει σημαντικά, σημειώνεται αύξηση της ειδικής κατανάλωσης, ενώ με αύξηση της
θερμοκρασίας, της είναι αναμενόμενο και από της προηγούμενους κύκλους ,
επιτυγχάνεται αύξηση στην ηλεκτρική ισχύ.
Το μαύρο τετράγωνο και εδώ πέρα υποδηλώνει το αρχικό σημείο του κύκλου και ο
χάρτης της διπλής παραμετρικής αντικατοπτρίζει τα περιθώρια βελτίωσης του κύκλου
με βάση της αρχικές παραμέτρους (την ηλεκτρική ισχύ και την ειδική κατανάλωση).

[95]

5.6 Παραμετρική μελέτη κύκλου με χρήση μεθανίου
Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει η παραδοχή πως το καύσιμο αποτελείται από 100 %
αέριο μεθάνιο για να ισχύει η υπόθεση πως η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου που
μελετάται στον κύκλο είναι 50 ΜJ/kg. Σε περίπτωση που είχαμε βιοαέριο ή κάποιο
είδους συνθετικού αερίου Syngas, το ποσοστό μεθανίου δεν είναι 100 % και η
θερμογόνος δύναμη θα είναι χαμηλότερη. Ωστόσο αυτή η παραδοχή δείχνει ένα πρώτο
μέτρο του κατά πόσο θα επηρεαστεί ο κύκλος στο καλύτερο δυνατό σενάριο όπου το
καύσιμο διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό μεθανίου.
Τοποθετώντας την συγκεκριμένη τιμή της θερμογόνου δύναμης στο λογισμικό
προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πίνακας 5.6: Αποτελέσματα του κύκλου στο σημείο σχεδιασμού προσομοίωσης με καύσιμο το μεθάνιο.

Σε αυτή τη περίπτωση, η ηλεκτρική ισχύς είναι πιο χαμηλή από του υδρογόνου αλλά
μικρότερη της μεθανόλης. Η τιμή της ειδικής κατανάλωσης έχει βελτιωθεί συγκριτικά
με την μεθανόλη, αλλά είναι μεγαλύτερη του υδρογόνου. Ο βαθμός απόδοσης του
κύκλου έχει μικρότερη τιμή από αυτή της μεθανόλης και χαμηλότερη του υδρογόνου.
Για να αναλυθεί η ευαισθησία του κύκλου ως της της παραμέτρους που εξ αρχής
ορίστηκαν, το λογισμικό έδωσε τα παρακάτω διαγράμματα:
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Σχήμα 5.35: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.

Σχήμα 5.36: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.
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Σχήμα 5.37: Διάγραμμα του λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.

Σχήμα 5.38: Διάγραμμα του λόγου συμπίεσης συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.
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Σχήμα 5.39: Διάγραμμα υψομέτρου ως προς την ηλεκτρική ισχύ.

Σχήμα 5.40: Διάγραμμα υψομέτρου συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.
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Σχήμα 5.41: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ηλεκτρικής ισχύος.

Σχήμα 5.42: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας συναρτήσει της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου.
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Σχήμα 5.43: Διπλό παραμετρικό διάγραμμα ως προς την ηλεκτρική ισχύ και την ειδική κατανάλωση καυσίμου
μεταβάλλοντας την μέγιστη θερμοκρασία του κύκλου και τον λόγο συμπίεσης.

Παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές της μέγιστης θερμοκρασίας και του λόγου
συμπίεσης εμφανίζονται και εδώ πέρα. Η τιμή της ειδικής κατανάλωσης στην μέγιστη
δυνατή παραγωγή ισχύος είναι μικρότερη από της μεθανόλης. Από άποψη
εφαρμοσιμότητας, το μεθάνιο είναι ευκολότερο στην προμήθευση και ευρέως
διαθέσιμο με πολλούς τρόπους (αεριοποίηση βιομάζας, αναερόβια χώνευση βιομάζας,
φυσικό αέριο, παραπροϊόντα διυλιστηρίων). Η συμπεριφορά του είναι παρόμοια με
αυτά των συμβατικών αφού η θερμογόνος δύναμη του είναι σχετικά κοντά με αυτά (50
MJ/kg) και σπανίως θα χρησιμοποιηθεί με καθαρότητα 100 %. Αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα είναι η χρήση του καυσίμου RDF που παράγεται από χώρους
υγειονομικής ταφής.
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5.7 Παραμετρική μελέτη κύκλου με χρήση LPG
To LPG ή κοινώς υγραέριο αποτελείται από ένα μίγμα υδρογονανθράκων (βουτάνιο
και προπάνιο) και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική πηγή καυσίμου. Με μία
μέση τιμή θερμογόνου δύναμης στα 45.5 ΜJ/kg αναμένεται να έχει μία παρόμοια
συμπεριφορά με το μεθάνιο καθώς η διαφορά στη θερμογόνο δύναμη των 2 είναι
σχεδόν 4,5 MJ/kg. Λειτουργικές διαφορές βρίσκονται στην χημεία και το φαινόμενο της
καύσης καθώς και της φλόγας που άπτονται του αντικειμένου της μηχανικής ρευστών.
Πίνακας 5.7: Αποτελέσματα κύκλου με το καύσιμο LPG

Tα αποτελέσματα του κύκλου φανερώνουν πως η ηλεκτρική ισχύς ελαττώνεται
ελάχιστα (περίπου 250 kW), η ειδική κατανάλωση παραμένει σχετικά σε παρόμοια
επίπεδα με το μεθάνιο (ελαφρώς υψηλότερη) και ο θερμικός βαθμός απόδοσης
παραμένει σχετικά αμετάβλητος. Aκολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα:

Σχήμα 5.44: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας κύκλου ως προς την ηλεκτρική ισχύ.
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Σχήμα 5.45: Διάγραμμα μέγιστης θερμοκρασίας ως προς την ειδική κατανάλωση καυσίμου.

Σχήμα 5.46: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης ως προς την ηλεκτρική ισχύ.
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Σχήμα 5.47: Διάγραμμα λόγου συμπίεσης ως προς την ειδική κατανάλωση καυσίμου.

Σχήμα 5.48: Διάγραμμα υψομέτρου ως προς την ηλεκτρική ισχύ.
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Σχήμα 5.49: Διάγραμμα υψομέτρου ως προς την ειδική κατανάλωση καυσίμου.

Σχήμα 5.50: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας ως προς την ηλεκτρική ισχύ.
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Σχήμα 5.51: Διάγραμμα σχετικής υγρασίας ως προς την ειδική κατανάλωση καυσίμου.

Σχήμα 5.52: Διπλό παραμετρικό διάγραμμα επίδοσης ως προς την ηλεκτρική ισχύ και την ειδική κατανάλωση
καυσίμου μεταβάλλοντας την μέγιστη θερμοκρασία του κύκλου και τον λόγο συμπίεσης.
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Kαι εδώ πέρα η συμπεριφορά του κύκλου παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή του
μεθανίου, τόσο ως προς την ειδική κατανάλωση, όσο και στα περιθώρια βελτίωσης
στην ηλεκτρική ισχύ. Το μαύρο τετραγωνάκι και εδώ υποδηλώνει το αρχικό σημείο του
κύκλου με την θερμογόνο δύναμη του υγραερίου και όπως φαίνεται ο κύκλος ήδη
βρίσκεται από μόνος του με τα δεδομένα που διαθέτει σε μία μέση κατάσταση. Στο
επόμενο κεφάλαιο θα διερευνηθεί με τη χρήση του λογισμικού GasTurb ποιες είναι οι
βέλτιστες τιμές της μέγιστης θερμοκρασίας και του λόγου συμπίεσης ως προς την
ηλεκτρική ισχύ καθώς και την ελάχιστη τιμή που δύναται να επιτευχθεί για κάθε
καύσιμο και ως προς την ειδική κατανάλωση.
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Κεφάλαιο 6
6.1 Διαδικασία βελτιστοποίησης του κύκλου αεριοστροβίλου
GT-8C2

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αρχικά προσομοιώθηκε ο κύκλος του αεριοστροβίλου GT8C2 και πάνω σε αυτόν δοκιμάστηκαν διάφορες τιμές της θερμογόνου δύναμης που
αντιστοιχούν σε διαφορετικά καύσιμα μέσω μίας παραμετρικής μελέτης ως προς
κάποιες μεταβλητές. Σε αυτό το κεφάλαιο μέσω του λογισμικού προγράμματος θα
διεξαχθεί μία διαδικασία εύρεσης βέλτιστου σημείου λειτουργίας για κάθε καύσιμο,
θεωρώντας ένα επιτρεπόμενο εύρος μεταβολής των μεταβλητών. Το βέλτιστο σημείο
ορίζεται από το σημείο μέγιστης δυνατότητας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
οπότε αυτή είναι και η μεταβλητή που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε. Αντίστοιχα
δύναται για οποιοδήποτε μέγεθος μας ενδιαφέρει να το ορίσουμε ως μεταβλητή
απόφασης (decision variable) και να το μεγιστοποιήσουμε ή να το ελαχιστοποιήσουμε.
Το λογισμικό πακέτο GasTurb διαθέτει και πέραν αυτού και τη δυνατότητα μίας
ανάλυσης ευαισθησίας των μεγεθών που ορίστηκαν να λαμβάνουν τιμές ως προς ένα
εύρος για το κατά πόσο επηρεάζεται η βέλτιστη λύση εάν αυτά μεταβάλλονται. Σε
πρώτη φάση για κάθε καύσιμο θα πραγματοποιηθεί μία ενδεικτική διαδικασία
βελτιστοποίησης και στο τέλος του κεφαλαίου θα παρουσιασθούν κάποια χρήσιμα
γραφήματα για κάθε καύσιμο που αναπαριστούν πληροφορίες για την κάθε εφαρμογή.
Σαν μεταβλητές που θα λαμβάνουν ένα εύρος τιμών επιλέχθηκαν η μέγιστη
θερμοκρασία του κύκλου (θερμοκρασία καυσαερίων πριν τις βαθμίδες στροβίλου) και
ο λόγος συμπίεσης του συμπιεστή, εφόσον λειτουργούμε με τον απλό κύκλο Brayton
και τα εύρη που τους δόθηκαν είναι τα εύρη που χρησιμοποιήθηκαν στην παραμετρική
μελέτη που προηγήθηκε για να είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Αντίστοιχα σαν μεταβλητή απόφασης για βελτιστοποίηση χρησιμοποιήθηκε η
ηλεκτρική ισχύς. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί και η ειδική κατανάλωση
καυσίμου αλλά σε αυτή τη περίπτωση το κριτήριο βελτιστοποίησης είναι η
ελαχιστοποίηση αυτού και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ίδια, συνεπώς για
λόγους αποφυγής πλεοναζόντων διαδικασιών θα παρουσιασθεί η διαδικασία της
μεγιστοποίησης και θα ερμηνευθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της βέλτιστης λύσης
για κάθε καύσιμο ξεχωριστά. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες που ορίζουν την
διαδικασία για την εύρεση της βέλτιστης λύσης για τις διάφορες μεταβλητές και
περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κάθε καύσιμο ξεχωριστά.

Σχήμα 6.1: Κελιά εντολών όπου επιλέγεται η εντολή Optimize για την βελτιστοποίηση του κύκλου.

[108]

Στο παραπάνω παράθυρο που υπάρχει και εφόσον έχουμε διαθέσιμα τα στοιχεία του
κύκλου που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε έρευνα βελτιστοποίησης, επιλέγουμε την
εντολή Optimize. Κάνοντας αυτό, εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα η οποία και θα
ερμηνευθεί στη συνέχεια:

Σχήμα 6.2: Παράθυρο όπου επιλέγονται οι μεταβλητές που θα λάβουν το επιθυμητό εύρος (περιορισμοί του
προβλήματος βελτιστοποίησης).

Στο εικονιζόμενο παράθυρο, εμφανίζεται ο πίνακας με την ονομασία Variables που
στην ουσία είναι όλες οι μεταβλητές που έχουμε διαθέσιμες είτε για να λάβουν ένα
επιτρεπόμενο εύρος είτε για να βελτιστοποιηθούν. Αφού επιλεχθούν οι μεταβλητές
που μας ενδιαφέρουν, τις τοποθετούμε στο δεξί πίνακα με τα κενά κελιά. Στο κελί Min
Value βάζουμε την ελάχιστη τιμή της υπό εξέταση μεταβλητής και στο Max Value την
μέγιστη αυτής. Η τιμή Start Value είναι αυτή που ορίζεται στο design point (σημείο
σχεδιασμού) του αρχικού κύκλου.
Έχοντας συμπληρώσει τα κελιά αυτά με τα απαραίτητα μεγέθη, ο χρήστης θα πρέπει
να κατευθυνθεί στο πεδίο Figure of Merit για να επιλέξει την μεταβλητή
βελτιστοποίησης και το κριτήριο (μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση), όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα:
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Σχήμα 6.3: Επιλογή της μεταβλητής και του κριτηρίου βελτιστοποίησης.

Εφόσον επιλεχθεί η υπό βελτιστοποίηση μεταβλητή, πρέπει να επιλεχθεί η εντολή Run
και στη συνέχεια να επιλεχθεί από τον χρήση η στρατηγική εύρεσης της βέλτιστης
λύσης καθώς υπάρχει η παρακάτω επιλογή:

Σχήμα 6.4: Πεδίο επιλογής της στρατηγικής αναζήτησης βέλτιστου σημείου.

H επιλογή άπτεται στην κρίση του χρήστη και στον απαιτούμενο χρόνο σύγκλισης.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η στρατηγική αναζήτησης πραγματοποιήθηκε με
την συστηματική επιλογή. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την μέθοδο Endless Random, ο
αλγόριθμος τερματίζεται με εντολή του χρήστη ενώ με όλες τις επιλογές μέχρι να βρεθεί
βέλτιστη λύση μέσω υπολογιστικών πράξεων. Κατά τα γνωστά, δύναται και η
αναπαράσταση της ανάλυσης ευαισθησίας όπως θα παρουσιασθεί και παρακάτω.
Αφότου ολοκληρωθεί η σύγκλιση και το λογισμικό ενημερώσει τον χρήστη για την
εύρεση της βέλτιστης λύσης, επιλέγοντας την επιλογή Optimum, δίνεται πλήρης εικόνα
του κύκλου σε κάθε στάδιο και τα αντίστοιχα διαγράμματα.
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6.2 Βελτιστοποίηση του κύκλου με καύσιμο υδρογόνο

Έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία του κύκλου με υδρογόνο όπως ορίστηκαν στην
παραμετρική μελέτη, σε αυτή τη περίπτωση επιλέγουμε την εντολή Optimize και
επιλέγουμε ως μεταβλητές για τα εύρη που θα βάλουμε την μέγιστη θερμοκρασία του
κύκλου και τον λόγο συμπίεσης. Τα εύρη αυτών φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 6.5: Τοποθέτηση των μεταβλητών και του εύρους που ορίζεται να λάβουν τιμές στο
βέλτιστο σημείο.

Εφόσον έχουν επιλεχθεί οι μεταβλητές που προορίζονται για περιορισμό στις τιμές,
επόμενο βήμα είναι η επιλογή της μεταβλητής βελτιστοποίησης και στην προκειμένη
περίπτωση είναι η ηλεκτρική ισχύς, συνεπώς επιλέγουμε maximize της Electric Power,
όπως αποτυπώνεται:

Σχήμα 6.6: Επιλογή της μεταβλητής και του κριτηρίου βελτιστοποίησης (μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής
ισχύος).

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Run και θα οδηγήσει τον
χρήστη στο παρακάτω παράθυρο. Επιλέγοντας την εντολή Systematic στο πεδίο
Search Strategy, το λογισμικό αρχίζει να «τρέχει» επαναλήψεις μέχρι να βρεθεί η
βέλτιστη λύση. Εφόσον τερματιστεί η διαδικασία, επιλέγεται η εντολή Optimum για
πλήρη εικόνα του κύκλου στο βέλτιστο σημείο και την εντολή Sensitivity για την εικόνα
της επιτρεπτής αύξησης και μείωσης των μεταβλητών της μέγιστης θερμοκρασίας και
του λόγου συμπίεσης.
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Σχήμα 6.7: Διαδικασία αλγορίθμου του λογισμικού GasTurb για την εύρεση του βέλτιστου σημείο με την
συστηματική στρατηγική.

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα της βελτιστοποίησης (αποτελέσματα βέλτιστου σημείου) για το υδρογόνο.
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Σχήμα 6.8: Πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας για στοιχειώδεις μεταβολές των μεταβλητών που
τοποθετήθηκαν να παίρνουν τιμές ενός επιθυμητού εύρους.

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία, βρίσκεται πως η ηλεκτρική ισχύς μπορεί
να βελτιστοποιηθεί στην τιμή των 73,709 MW σχεδόν, όπου η μέγιστη θερμοκρασία
του κύκλου θα φτάνει τους 1500 Κ και ο λόγος συμπίεσης σε τιμή 14,4. Η ειδική
κατανάλωση καυσίμου σε αυτή τη περίπτωση θα είναι 0,0859 kg/kWh και εάν μας
ενδιέφερε η περαιτέρω μείωση της, θα ακολουθούταν η ίδια διαδικασία αλλά με
minimize της SFC.
Στην βάση (Basis), παρατίθενται οι βέλτιστες τιμές των μεταβλητών. Το Delta
αντιπροσωπεύει την μεταβολή αρχικής και τελικής τιμής. Στο κελί PW_gen
αποτυπώνονται οι αλλαγές στην ισχύ εάν υπάρχει μεταβολή 10 βαθμών Κ στη
θερμοκρασία (αύξηση και μείωση) και αντίστοιχα οι αλλαγές για την αλλαγή του λόγου
συμπίεσης κατά 1 (αύξηση και μείωση).
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6.3 Βελτιστοποίηση του κύκλου με καύσιμο μεθανόλης
Η μεθανόλη αντιστοιχεί σε καύσιμο με τιμή θερμογόνους δύναμης στα 19,9 MJ/kg και
για να βρούμε την βέλτιστη δυνατή περιοχή για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
ακολουθείται η ίδια διαδικασία και το λογισμικό GasTurb οδηγεί στην παρακάτω
βέλτιστη λύση:
Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα του κύκλου μεθανόλης στο βέλτιστο σημείο.

Σχήμα 6.9: Πίνακας ευαισθησίας για τις στοιχειώδεις μεταβολές των υπό εξέταση μεταβλητών για τον κύκλο
της μεθανόλης.

Στην περίπτωση χρήσης της μεθανόλης για τον κύκλο αεριοστροβίλου GT-8C2, η
μέγιστη ισχύς δύναται να φτάσει σε τιμές 73 MW, με βέλτιστο σημείο λειτουργίας σε
θερμοκρασία 1500 Κ και έναν λόγο συμπίεσης κοντά στο 16.
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Φυσικά τέτοιες θερμοκρασίες θα απαιτούν την χρήση αέρα ψύξης πτερυγίων του
στροβίλου, οπότε η παροχή μάζας στον στρόβιλο θα είναι μικρότερη άρα και οι
στροφές και αντίστοιχα η μέγιστη δυνατή ισχύς. Ωστόσο αυτό το γεγονός δεν οδηγεί
σε μία λανθασμένη παραδοχή αλλά σε μία εξιδανίκευση του κύκλου που δύναται να
παράγει μία μέγιστη ισχύ και εφόσον υπάρξει η απαραίτητη ανάπτυξη τεχνολογίας
υλικών που θα μπορέσει να το υποστηρίξει.
Η ειδική κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε τιμή 454 gr/kWh, τιμή αρκετά υψηλή που
οφείλεται στο σχετικά μικρό ενεργειακό περιεχόμενο αυτής. Ταυτόχρονα υπάρχει και
βελτίωση του θερμικού βαθμού απόδοσης στο 39 % σχεδόν.
Στον πίνακα ευαισθησίας αποτυπώνονται οι αντίστοιχες μεταβολές κατά 10 Κ και 1
στην θερμοκρασία και τον λόγο συμπίεσης αντίστοιχα για την τιμή της ηλεκτρικής
ισχύος.
Να σημειωθεί επίσης πως όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές καθ’ όλη
τη διάρκεια της βελτιστοποίησης, όπως η παροχή μάζας, οι στροφές κλπ..
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6.4 Βελτιστοποίηση του κύκλου με καύσιμο μεθανίου

To μεθάνιο αντιστοιχεί σε καύσιμο με τιμή θερμογόνου δύναμης στα 50 MJ/kg και
τοποθετώντας τα στοιχεία του κύκλου με αυτή την τιμή για την βελτιστοποίηση του ως
προς τις ίδιες μεταβλητές το λογισμικό έδωσε την παρακάτω λύση με τον αντίστοιχο
πίνακα ευαισθησίας των μεταβολών:
Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα κύκλου του μεθανίου στο βέλτιστο σημείο.

Σχήμα 6.10: Πίνακας ευαισθησίας για στοιχειώδεις μεταβολές των μεταβλητών μεταβλητού εύρους για τον
κύκλο του μεθανίου.
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Στην περίπτωση του μεθανίου η βέλτιστη τιμή για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
φτάνει σε τιμές των 67,4 MW και η ειδική κατανάλωση μετριάζεται σε τιμές των 216,3
gr/kWh. Παρόλο που η μέγιστη δυνατή ισχύς περιορίζεται σε σχέση με την μεθανόλη,
η ειδική κατανάλωση μειώνεται αισθητά στο μισό. Η μέγιστη θερμοκρασία και ο λόγος
συμπίεσης σε αυτό το βέλτιστο σημείο έχουν τιμές 1500 Κ και 13,08 αντίστοιχα.
Τυχόν αύξηση του λόγου συμπίεσης οδηγεί σε αυτή τη περίπτωση σε αύξηση της
ηλεκτρικής ισχύος. Ο θερμικός βαθμός απόδοσης φτάνει σε τιμές 33,29 %, αυξημένη
σε σχέση με τον απλό κύκλο που προσομοιώθηκε με τα δεδομένα του GT-8C2.
Όπως και σε προηγούμενα καύσιμα, έτσι και εδώ, παρατηρείται πως η θερμοκρασία
των 1500 Κ θα οδηγήσει σε μία θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων από τον
στρόβιλο στους 906 Κ, μία αρκετά υψηλή θερμοκρασία που είναι απαγορευτική για
χρήση σε σύστημα συμπαραγωγής. Σε περίπτωση που τα καυσαέρια οδηγηθούν σε
κάποιον λέβητα ανάκτησης αποβαλλόμενης θερμότητας θα πρέπει να κατεργαστούν
(gas cure) για να ψυχθούν σε πιο χαμηλές. Τυπικά χρειάζεται να φτάσουν σε ένα εύρος
773-873 Κ (500-600ο C).
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6.5 Βελτιστοποίηση του κύκλου με καύσιμο LPG

To υγραέριο (LPG) αντιστοιχεί σε καύσιμο με μία ενδεικτική θερμογόνο δύναμη των
45,5 ΜJ/kg και έχοντας διαθέσιμα όλα τα στοιχεία του κύκλου εφαρμόζουμε την μέθοδο
της βελτιστοποίησης όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις παίρνοντας τα
παρακάτω
αποτελέσματα:

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα κύκλου LPG (υγραερίου) στο βέλτιστο σημείο.

Σχήμα 6.11: Πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας για τις στοιχειώδεις μεταβολές των μεταβλητών μέγιστης θερμοκρασίας
και λόγου συμπίεσης.
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Στην περίπτωση της χρήσης του καυσίμου LPG η μέγιστη δυνατή ηλεκτρική ισχύς
φτάνει σε τιμές των 67,9 MW και η ειδική κατανάλωση στα 233,5 gr/kWh, τιμή
παρόμοια με του μεθανίου αφού η θερμογόνος δύναμη των 2 καυσίμων αυτών
βρίσκονται σε παρόμοιο εύρος. Η μέγιστη θερμοκρασία στο βέλτιστο σημείο
εντοπίζεται στους 1500 Κ και ο λόγος συμπίεσης στα 14,4. Παρατηρείται πως σε κάθε
καύσιμο η μέγιστη θερμοκρασία πρέπει να έχει τους 1500 Κ που είναι η μέγιστη
δυνατή, κάτι το οποίο είναι και αναμενόμενο διότι είναι παράγοντας σχεδιασμού και
όσο υψηλότερη η τιμή του, τόσο πιο αποδοτικός είναι ο κύκλος. Αντίθετα, ο λόγος
συμπίεσης σε αυτή τη περίπτωση είναι ελαφρώς υψηλότερος για την παραγωγή της
μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος. Εδώ πέρα ο θερμικός βαθμός απόδοσης καταλαμβάνει
την τιμή των 33,88 % που στην πραγματικότητα θα είναι χαμηλότερος εξαιτίας των
διάφορων απωλειών που προαναφέρθηκαν και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο,
συνεπώς αυτό αποτελεί ένα φράγμα αυτού.
Στον πίνακα της ανάλυσης ευαισθησίας παρατηρείται πως μείωση του λόγου
συμπίεσης κατά μία μονάδα δεν θα οδηγούσε σε κάποια μεταβολή στην ηλεκτρική ισχύ
και η τιμή των 14,4 είναι η μέγιστη δυνατή για την μη αλλαγή του βέλτιστου σημείου.
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6.6 Σύνοψη των αποτελεσμάτων

Έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία προσομοίωσης, παραμετρικής μελέτης και
βελτιστοποίησης του κύκλου, σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιασθούν για κάθε
καύσιμο, η αρχική κατάσταση στο σημείο σχεδιασμού (design point) και η τελική στο
βέλτιστο σημείο που ευρέθη στο παρόν κεφάλαιο προκειμένου να υπάρξει σαφής
εικόνα της σύγκρισης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται για το υδρογόνο, την
μεθανόλη, το μεθάνιο και το υγραέριο η ισχύς που παρέχουν στον αρχικό κύκλο και η
ισχύ στο βέλτιστο σημείο.

Πίνακας 6.5: Πίνακας αποτελεσμάτων σύγκρισης ηλεκτρικής ισχύος στο αρχικό και στο βέλτιστο
σημείο.

Καύσιμο

Θερμογόνος
Δύναμη (MJ/kg)

Υδρογόνο

120 (118,429 στο
Gas Turb)
19,9
50
45,5

Μεθανόλη
Μεθάνιο
LPG (υγραέριο)

Ηλεκτρική ισχύς στο
σημείο σχεδιασμού
(kW)
60.648,3

Ηλεκτρική ισχύς στο
βέλτιστο σημείο
(kW)
73.709,5

60.744.7
55.685,7
56.061,9

73.167,4
67.418,2
67.901

Παρατηρείται πως υπάρχει μία πρόσθετη ισχύς της τάξης των 12-13 MW περίπου
χρησιμοποιώντας την βέλτιστη λύση, έχοντας ως «ποινή» την λειτουργία του
αεριοστροβίλου στους 1500 Κ σε κάθε περίπτωση.
Σε ότι αφορά την ειδική κατανάλωση καυσίμου (SFC) τα αποτελέσματα συνοψίζονται
παρακάτω:

Πίνακας 6.6: Πίνακας αποτελεσμάτων σύγκρισης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου στο αρχικό και στο
βέλτιστο σημείο.

Καύσιμο
Υδρογόνο
Μεθανόλη
Μεθάνιο
LPG (υγραέριο)

SFC στο σημείο σχεδιασμού
(kg/kWh)
0,0846
0,472
0,2101
0,2312

SFC στο βέλτιστο σημείο
(kg/kWh)
0,0859
0,454
0,2163
0,2335

Από τα αποτελέσματα της ειδικής κατανάλωσης παρατηρείται πως για σχεδόν ίδια
ειδική κατανάλωση, μεταβάλλοντας σωστά την μέγιστη θερμοκρασία και τον λόγο
συμπίεσης του κύκλου, για κάθε καύσιμο, δύναται να επιτευχθεί μία βέλτιστη
κατάσταση μεγιστοποίησης της ηλεκτρικής ισχύος.
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Σε όλη αυτή τη διαδικασία η παροχή μάζας του κύκλου καθώς και οι στροφές του
άξονα παρέμειναν σταθερές χωρίς να μεταβάλλουμε οτιδήποτε. Εφόσον η παροχή
παρέμεινε σταθερή, η συνθήκη συμβατότητας της παροχής για συμπιεστή και
στρόβιλο παρέμεινε σταθερή και αντίστοιχα η συμβατότητα στροφών παρέμεινε
αληθής.
Σε ότι αφορά τον θερμικό βαθμό απόδοσης για το αρχικό σημείο σχεδιασμού και το
βέλτιστο σημείο, συγκεντρωτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 6.7: Πίνακας αποτελεσμάτων για τον θερμικό βαθμό απόδοσης στο αρχικό και στο βέλτιστο
σημείο.

Καύσιμο

Υδρογόνο
Μεθανόλη
Μεθάνιο
LPG (υγραέριο)

Θερμικός βαθμός
απόδοσης στο σημείο
σχεδιασμού
35,93 %
38,33 %
34,27 %
34,23 %

Θερμικός βαθμός
απόδοσης στο βέλτιστο
σημείο
35,38 %
39,84 %
33,29 %
33,88 %

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης στο μεθάνιο και στο υγραέριο παρουσιάζει μία μικρή
πτώση ενώ στην μεθανόλη υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 1,5 % που στη
πραγματικότητα παραμένουν σχεδόν σταθεροί διότι υπάρχουν απώλειες που δεν
έχουν ληφθεί υπόψιν, όπως της τριβής ρευστών (ιξώδες και συμπιεστότητα),
μηχανικές απώλειες στα έδρανα και τον άξονα ή ακόμη στην γεννήτρια (generator
losses).
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, το υδρογόνο επειδή είναι ένα διατομικό στοιχείο
χωρίς καμία πρόσμιξη άνθρακα, δεν παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και καύσιμο
ΝΟx. Παρουσιάζει μικρή ειδική κατανάλωση λόγω της υψηλής θερμογόνου δύναμης
του, όμως η μικρή του πυκνότητα θα απαιτήσει την συμπίεση του αέρα σε μεγάλες
τιμές (συμπίεσης) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στους καυστήρες του
αεριοστροβίλου. Τα άλλα οργανικά καύσιμα με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο που
εξετάστηκαν, όπως το μεθάνιο και το υγραέριο παρέχουν την εικόνα των
περισσότερων συμβατικών καυσίμων που κατέχουν παρόμοιες θερμοχημικές
ιδιότητες και λόγω των εξιδανικεύσεων που σημειώθηκαν αποτελούν ένα άνω φράγμα
των δυνατοτήτων και πληροφορώντας για την εφαρμοσιμότητα τους. Τα
αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται σε περίπτωση διαφορετικών αεροστροβίλων
εξαιτίας των διαφορετικών τιμών των μεγεθών στο σημείο σχεδιασμού.
Σε ότι αφορά τους εκλυόμενους ρύπους, το LPG παρουσιάζει το μεγαλύτερο
οικολογικό αποτύπωμα λόγω της ύπαρξης 2 διαφορετικών χημικών ενώσεων με το
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων άνθρακα, αυξάνοντας το διοξείδιο και το μονοξείδιο του
άνθρακα εφόσον η καύση δεν γίνεται με βαθμό απόδοσης 100 %. Η υψηλή περίσσεια
οξυγόνου όμως εκμηδενίζει σχεδόν αυτούς τους ρύπους. Η υψηλή θερμοκρασία όμως
στο θάλαμο καύσης (1400-1500 Κ) για κάθε καύσιμο ευνοεί τον σχηματισμό οξειδίων
του αζώτου και αυτό απαιτεί την επεξεργασία των καυσαερίων, εφόσον αυτά
ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια.
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6.7 Πρόσθετη αποτύπωση των ιδιοτήτων του κύκλου

Κλείνοντας την μελέτη κύκλων παραγωγής ισχύος με τα εναλλακτικά καύσιμα των
οποίων η θερμογόνος δύναμη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εφικτών περιοχών,
παρατίθενται κάποια χρήσιμα διαγράμματα συσχέτισης 2 μεταβλητών ως προς μία
τρίτη που παίρνει τιμές για κάθε ζεύγος αυτών. Στη πρώτη σειρά διαγραμμάτων
επίδοσης υπάρχουν τα διαγράμματα παραμετρικής απεικόνισης της μέγιστης
θερμοκρασίας, του λόγου συμπίεσης και του θερμικού βαθμού απόδοσης. Σε αυτά τα
διαγράμματα στον οριζόντιο άξονα υπάρχει η ισχύς του άξονα έναντι της ηλεκτρικής
και αποτελεί ουσιαστικά την καθαρή ισχύ που παραλαμβάνει η γεννήτρια για την
παραγωγή ρεύματος.
Οι χάρτες επίδοσης για κάθε καύσιμο ξεχωριστά παρατίθενται παρακάτω:

Σχήμα 6.12: Διπλός παραμετρικός χάρτης επίδοσης LPG ως προς τον λόγο συμπίεσης, την μέγιστη θερμοκρασία,
περιγραμματικά ως προς τις οριζόντιες γραμμές του θερμικού βαθμού απόδοσης.
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Σχήμα 6.13: Διπλός παραμετρικός χάρτης επίδοσης υδρογόνου ως προς τον λόγο συμπίεσης, την μέγιστη θερμοκρασία,
περιγραμματικά ως προς τις οριζόντιες γραμμές του θερμικού βαθμού απόδοσης.

Σχήμα 6.14: Διπλός παραμετρικός χάρτης επίδοσης μεθανίου ως προς τον λόγο συμπίεσης, την μέγιστη θερμοκρασία,
περιγραμματικά ως προς τις οριζόντιες γραμμές του θερμικού βαθμού απόδοσης.
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Σχήμα 6.15: Διπλός παραμετρικός χάρτης επίδοσης μεθανόλης ως προς τον λόγο συμπίεσης, την μέγιστη θερμοκρασία,
περιγραμματικά ως προς τις οριζόντιες γραμμές του θερμικού βαθμού απόδοσης.

Στα παραπάνω διαγράμματα σε κάθε καύσιμο παρατίθενται οι τιμές της ισχύς άξονα
και ειδικής κατανάλωσης για κάθε ζεύγος μέγιστης θερμοκρασίας-λόγου συμπίεσης με
τον θερμικό βαθμό απόδοσης να παρίσταται στις ευθείες που τίθενται σε οριζόντιες
σειρές με τις αναγραφόμενες τιμές. Το μαύρο τετράγωνο δείχνει το αρχικό σημείο
σχεδιασμού με την αντίστοιχη παραγωγή ισχύος και ειδικής κατανάλωσης. Σε όλες
τους παραμετρικούς χάρτες, η μέγιστη θερμοκρασία ταυτίζεται και με το σημείο
μέγιστης δυνατής ισχύος και θερμικού βαθμού απόδοσης, όπως και ταυτίζεται με τις
αρχές του κύκλου Brayton.
Στη δεύτερη σειρά διαγραμμάτων πραγματοποιείται η απεικόνιση της μεταβολής της
ειδικής κατανάλωσης καυσίμου, της παροχής καυσίμου στον καυστήρα και του ρυθμού
θερμότητας ως προς την ηλεκτρική ισχύ θέτοντας ως μοναδική παράμετρο την αλλαγή
της μέγιστης θερμοκρασίας στον κύκλου για το ίδιο εύρος (1300-1525 Κ). Η απεικόνιση
αυτή για κάθε καύσιμο ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του κύκλου
αεριοστροβίλου GT-8C2 παρουσιάζονται παρακάτω:
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Σχήμα 6.16: Διάγραμμα ρυθμού θερμότητας, παροχής καυσίμου και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου ως προς την ισχύ
του άξονα για το καύσιμου υδρογόνου.

Σχήμα 6.17: Διάγραμμα ρυθμού θερμότητας, παροχής καυσίμου και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου ως προς την ισχύ
του άξονα για το καύσιμου μεθανόλης.
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Σχήμα 6.18: Διάγραμμα ρυθμού θερμότητας, παροχής καυσίμου και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου ως προς την
ισχύ του άξονα για το καύσιμου μεθανίου.

Σχήμα 6.19 : Διάγραμμα ρυθμού θερμότητας, παροχής καυσίμου και ειδικής κατανάλωσης καυσίμου ως προς την
ισχύ του άξονα για το καύσιμου LPG.
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H κλίση της μπλε ευθείας που αναπαριστά την παροχή καυσίμου στον καυστήρα
εκφράζει το πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ του άξονα.
Ο ρυθμός της θερμότητας με αύξηση της ισχύος για κάθε περίπτωση μειώνεται όπως
είναι αναμενόμενο και αντίστοιχα αυξάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης λόγω της
φοράς αύξησης της μέγιστης θερμοκρασίας του κύκλου. Ομοίως, η ειδική κατανάλωση
καυσίμου παρουσιάζει πτώση εξαιτίας της αύξησης του βαθμού απόδοσης (που
προέρχεται από την αύξηση της θερμοκρασίας).
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Κεφάλαιο 7
7.1 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2 με
default καύσιμο ως προς το αρχικό σημείο σχεδιασμού

Για την ολοκλήρωση της μελέτης του κύκλου αεριοστροβίλου, σε αυτό το κεφάλαιο θα
πραγματοποιηθεί μία προσέγγιση της απεικόνισης της συμπεριφοράς του κύκλου σε
εκτός σημείο σχεδιασμού. Προκαταρτικά να σημειωθεί πως γι αυτό τον σκοπό έχει
χρησιμοποιηθεί το λογισμικό GasTurb με έτοιμους χάρτες στην off design λειτουργία
για αξονικό συμπιεστή και στρόβιλο. Στο παρόν υποκεφάλαιο θα παρουσιασθεί η
διαδικασία της αρχικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας το default καύσιμο του
GasTurb με θερμογόνο δύναμη 43.124 MJ/kg και με τα στοιχεία του κινητήρα GT-8C2
ο οποίος μοντελοποιήθηκε αρχικά στο κεφάλαιο 5. Έπειτα για κάθε καύσιμο θα
μεταβάλλεται η θερμογόνος δύναμη για να προσομοιωθεί η διαφορετικότητα του
καυσίμου. Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι που ουσιαστικά περιγράφουν τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του αεριοστροβίλου παραμένουν τα ίδια, ωστόσο υπάρχουν κάποια
κελιά διαθέσιμα στην επιλογή της off-design λειτουργίας που επιτρέπουν να
μεταβληθούν κάποιες παράμετροι μεταξύ κάποιων ορίων, όμως σε αυτή τη κατάσταση
δεν θα συμπληρωθούν αφού κύριος στόχος είναι να παρασταθούν οι πληροφορίες
των αδιάστατων παραμέτρων στην εκτός σημείου σχεδιασμού κατάσταση.
Πρώτο βήμα είναι η επιλογή Off-Design που διαθέτει το GasTurb στην αρχικό πίνακα.
Μόλις επιλεχθεί αυτή η κατάσταση, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Σχήμα 7.1: Αρχικός πίνακας με τις πληροφορίες που πρέπει να εισαχθούν για να πραγματοποιηθεί μελέτη σε
σημείο εκτός σχεδιασμού στο λογισμικό GasTurb.
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Στο παράθυρο αυτό η μόνη αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί είναι στην θερμογόνο
δύναμη, όμως δύναται να πραγματοποιηθούν και επιπλέον προσθήκες, όμως σε αυτό
το σημείο θα γίνει η πιο απλή περίπτωση, έτσι όπως δόθηκαν τα δεδομένα από το ίδιο
το πρόγραμμα.
Aρχικά πρέπει να πραγματοποιηθεί μία αλλαγή στην θερμοκρασία Τ4 και μην
αφήσουμε την default επιλογή. Στο τελευταίο σκέλος αυτού του κεφαλαίου θα
παρουσιασθεί και η περίπτωση στο αυτοματοποιημένο αποτέλεσμα του GasTurb.
Ουσιαστικά επιλέγοντας την κατηγορία Max Limiters, επιλέγουμε την Τ4 και θέτουμε
ως Max την θερμοκρασία 1400 που είχε χρησιμοποιηθεί και στο αρχικό σημείο.
Παρακάτω αναπαρίσταται η αλλαγή:

Σχήμα 7.2: Κελιά των παραμέτρων Max Limiters που λαμβάνονται υπόψιν για την εύρεση του εκτός σημείου
σχεδιασμού.

Σε αυτό το σημείο, δύναται να επιλέξουμε την εντολή Off Design Point και να λάβουμε
τις χαρακτηριστικές καμπύλες για τον συμπιεστή και τον στρόβιλο όπου οι μεταβλητές
σχεδιασμού στους άξονες είναι η παροχή μάζας και ο λόγος πίεσης P3/P2. Το σημείο
που σημειώνεται με το κίτρινο τετραγωνάκι υποδηλώνει το σημείο αναφοράς όπου
λειτουργεί ο αεριοστρόβιλος με παροχή μάζας 197 kg/s. Η κόκκινη διακεκομμένη
καμπύλη ονομάζεται surge line και είναι το όριο όπου εάν παραβιαστεί εμφανίζονται
προβλήματα αστάθειας και απώλειας στήριξης. Οι έντονες μαύρες καμπύλες που
στρέφουν τα κοίλα προς τα πάνω, είναι οι καμπύλες σταθερών στροφών και
οποιοδήποτε σημείο σε κάθε μία από αυτές έχει σταθερό αριθμό στροφών. Τέλος οι
διακεκομμένες γραμμές με την ελλειψοειδή μορφή αναφέρονται στον ισεντροπικό
βαθμό απόδοσης του συμπιεστή και αντίστοιχα του στροβίλου στα δύο διαγράμματα.
Παρακάτω αναπαρίστανται τα διαγράμματα για τον συμπιεστή και τον στρόβιλο:
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Σχήμα 7.3: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για default καύσιμο. Το σημείο αυτό συμπίπτει με το
αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

Σχήμα 7.4: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για default καύσιμο. Το σημείο αυτό συμπίπτει με το
αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.
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Με αυτή την συλλογική πορεία έχουν κατασκευαστεί οι χαρακτηριστικές λειτουργίας
του αεριοστροβίλου GT-8C2 σε σημεία εκτός σχεδιασμού. Τώρα για τις αλλαγές που
έχουν πραγματοποιηθεί με βάση την θερμογόνο δύναμη, θα πρέπει να αλλάξουμε την
τιμή αυτή για να προσομοιώσουμε το κάθε καύσιμο με σκοπό να εκληφθούν οι
αντίστοιχες καμπύλες ξεχωριστά που θα εμπλουτίσουν την πληροφορία για το τι
συμβαίνει σε συνθήκες πέραν αυτών στις οποίες είναι κατασκευασμένος να δουλεύει
ο αεριοστρόβιλος.
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7.2 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2 με
καύσιμο υδρογόνου ως προς το αρχικό σημείο σχεδιασμού

Έχοντας ολοκληρώσει την αναπαράσταση των διαγραμμάτων για την περίπτωση του
default καυσίμου, δύναται να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους χάρτες αξονικού
συμπιεστή και στροβίλου του GasTurb για να κατασκευαστούν οι χαρακτηριστικές
καμπύλες σε εκτός σημείο σχεδιασμού για το υδρογόνο αλλάζοντας την θερμογόνο
δύναμη και επιλέγοντας το καύσιμο υδρογόνο από το ίδιο το λογισμικό. Η αλλαγή
στους 1400 Κ στην κατηγορία Max Limiters υφίσταται και εδώ για να εκφραστεί το
αρχικό σημείο σχεδιασμού.
Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

Σχήμα 7.5: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για υδρογόνο καύσιμο. Το σημείο αυτό
συμπίπτει με το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.
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Σχήμα 7.6: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για υδρογόνο καύσιμο. Το σημείο αυτό συμπίπτει με
το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

Όπως παρατηρούμε και εδώ πέρα, το κίτρινο τετραγωνάκι εκφράζει το αρχικό σημείο
σχεδιασμού και να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως η παροχή στον οριζόντιο άξονα
είναι εκφρασμένη σε αδιάστατες παραμέτρους ως προς τις στροφές, την τετραγωνική
ρίζα της θερμοκρασίας στην είσοδο του στροβίλου και της παροχής.
Τα διαγράμματα αυτά πληροφορούν για την συμπεριφορά του κινητήρα σε
διαφορετικό αριθμό στροφών ή και λόγου συμπίεσης. Η διαδικασία μέσω δοκιμής και
σφάλματος με προκαθορισμένες τιμές μεταβλητών από τα αντίστοιχα διαγράμματα, θα
απαντήσει συγκλίνοντας σε αποτελέσματα που πληροφορούν πρώτον για το εάν
υπάρχει σύζευξη συμπιεστή με στρόβιλο και δεύτερον για το εάν κινούμαστε κοντά ή
μακριά απ΄ την surge line.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμβατότητα παροχής και στροφών εάν
επιλεχθεί διαφορετικό σημείο λειτουργίας, ξεκινώντας πάντα από τις χαρακτηριστικές
καμπύλες του συμπιεστή.
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7.3 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2 με
καύσιμο μεθανόλης ως προς το αρχικό σημείο σχεδιασμού

Στην περίπτωση της μεθανόλης, όντας ένα οργανικό καύσιμο, αλλάζουμε εκ νέου τη
τιμή της θερμογόνου δύναμης στα 19,9 MJ/kg. Επίσης, όπως και στις προηγούμενες
περιπτώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στην κατηγορία Max Limiters αλλάζει στο
ανώτατο όριο των 1400 Κ, όπως στο σημείο σχεδιασμού. Παρακάτω δίνονται οι
χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας σε εκτός σημείου σχεδιασμού για τον
συμπιεστή και τον στρόβιλο που αφορούν την περίπτωση χρήσης μεθανόλης.

Σχήμα 7.7: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο μεθανόλης. Το σημείο αυτό συμπίπτει με
το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.
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Σχήμα 7.8: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο μεθανόλης. Το σημείο αυτό
συμπίπτει με το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

Όπως και στο υδρογόνο, έτσι και εδώ, το αρχικό σημείο, εκφράζεται με κίτρινο
τετράγωνο, έχοντας σε όλες τις περιπτώσεις τον ίδιο αριθμό στροφών. Εάν
μετακινηθούμε σε κάποιο διαφορετικό σημείο, γνωρίζοντας πως δεν έχουμε βρεθεί σε
περιοχή άνω της surge line, το οποίο δεν είναι όμως σημείο σχεδιασμού, μπορούμε
να γνωρίζουμε τα στοιχεία του κύκλου σε εκείνο το σημείο.
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7.4 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2 με
καύσιμο μεθανίου ως προς το αρχικό σημείο σχεδιασμού
Η περίπτωση του μεθανίου αντιστοιχεί σε καύσιμο με θερμογόνο δύναμη ίση με 50
MJ/kg και αυτό συμβαίνει όταν η καθαρότητα του μεθανίου αγγίζει την 100 %
καθαρότητα. Αυτή η περίπτωση εξετάζεται διότι αποτελεί την μέγιστη καθαρότητα που
μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μίγμα καυσίμων όπως το βιοαέριο, το φυσικό αέριο καθώς
και το συνθετικό αέριο και συνεπώς υπάρχει μία εικόνα της καλύτερης εικόνα που
μπορεί να παρουσιάσει το κάθε καύσιμο.
Αλλάζοντας την θερμογόνο δύναμη στα 50 MJ/kg και διατηρώντας την θερμοκρασία
Τ4 ίση με 1400 Κ, λαμβάνουμε τις παρακάτω χαρακτηριστικές σε κατάσταση εκτός
σχεδιασμού:

Σχήμα 7.9: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο μεθανίου. Το σημείο αυτό
συμπίπτει με το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.
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Σχήμα 7.10: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο μεθανίου. Το σημείο αυτό
συμπίπτει με το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

Οι χάρτες συμπεριφοράς του συμπιεστή και το στροβίλου και στην περίπτωση του
μεθανίου δίνουν ανάλογες πληροφορίες. Το αρχικό σημείο παρίσταται στην ίδια
τοποθεσία από όπου ξεκίνησε και η αρχική περιγραφή του κύκλου στο σημείο
σχεδιασμού. Στην καμπύλη στροφών με τιμή 1 αντιστοιχεί το πρωταρχικό αυτό σημείο,
όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα καύσιμα καθώς με το επόμενο που θα
παρουσιασθεί για να υπάρχει ομοιομορφία ως προς το πρώτο σημείο. Σε κάθε
καμπύλη σταθερών στροφών υπάρχει ένα σημείο όπου υπάρχει ταύτιση με την
χαρακτηριστική του στροβίλου και ενώνοντας όλα τα σημεία για κάθε καμπύλη
στροφών προκύπτει η γραμμή ισορροπίας ενώ τα σημεία που την απαρτίζουν λέγονται
σημεία ισορροπίας.
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7.5 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2 με
καύσιμο LPG ως προς το αρχικό σημείο σχεδιασμού

To LPG αντιστοιχεί σε καύσιμο με θερμογόνο δύναμη της τάξης των 45,5 ΜJ/kg και
αποτελεί ένα μίγμα υδρογονανθράκων. Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG)
τροποποιούμε την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου στην τιμή που του αντιστοιχεί και
συνάμα οριοθετούμε την Τ4 στη τιμή 1400 Κ όπου ήταν και το αρχικό σημείο
σχεδιασμού. Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα που αφορούν τον συμπιεστή και τον
στρόβιλο για το υγραέριο.

Σχήμα 7.11: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο LPG. Το σημείο αυτό συμπίπτει με
το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

[138]

Σχήμα 7.12: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο μεθανίου. Το σημείο αυτό
συμπίπτει με το αρχικό σημείο σχεδιασμού εξαιτίας της θερμοκρασίας Τ4.

Τέλος και στην περίπτωση του LPG, λαμβάνουμε τα αντίστοιχα διαγράμματα για το τι
συμβαίνει σε περίπτωση όπου η Τ4 λαμβάνει την θερμοκρασία 1400 Κ του αρχικού
σημείου. Ουσιαστικά έχουμε ταύτιση του αρχικού σημείου σχεδιασμού και αυτό στην
τελική εικόνα διευκολύνει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε σταθερές συνθήκες,
γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν βρισκόμαστε σε κάποια απαγορευμένη
περιοχή του χάρτη λειτουργίας.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα δώσουμε τα αποτελέσματα για το σημείο εκτός σημείου
σχεδιασμού που δίνει το λογισμικό Gas Turb, χωρίς να περιορίσουμε καμία παράμετρο
όπως η Τ4 στις προηγούμενες περιπτώσεις για να δείξουμε εσπευσμένα σε ποιο
σημείο του χάρτη λειτουργίας βρίσκεται το σημείο σχεδιασμού.
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7.6 Χάρτες λειτουργίας του κύκλου αεριοστροβίλου GT-8C2
των ενναλακτικών καυσίμων σε εκτός σημείο σχεδιασμού

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν δεν
αρχικοποιούμε το σημείο εκτός σχεδιασμού που έδωσε το πρόγραμμα GasTurb
μεταβάλλοντας την παράμετρο Τ4 στην τιμή 1400 Κ, αλλά διατηρώντας αυτό που
έδωσε το λογισμικό. Σε αυτή τη περίπτωση το αρχικό σημείο σχεδιασμού και αυτό σε
εκτός, διαφέρουν σε συντεταγμένες στους χάρτες όπως θα φανεί διότι σε αυτή τη
περίπτωση δε βρισκόμαστε στην αναμενόμενη θέση λειτουργίας. Ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία με πριν, τα διαγράμματα για κάθε καύσιμο διαφέρουν. Παρακάτω θα
παρασταθούν για κάθε καύσιμο ξεχωριστά οι ίδιες χαρακτηριστικές καμπύλες
συμπιεστή και στροβίλου και στα διαγράμματα αυτά θα φαίνεται το σημείο εκτός
σχεδιασμού καθώς και το σημείο σχεδιασμού. Η πλήρης πληροφορία των ιδιοτήτων
του κύκλου στο σημείο εκτός σχεδιασμού θα είναι επίσης διαθέσιμο για το κάθε
καύσιμο. Η σειρά που θα ακολουθήσει είναι υδρογόνο, μεθανόλη, μεθάνιο και LPG.
Με το πέρας των διαγραμμάτων θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για
κάθε καύσιμο ξεχωριστά.

Πίνακας 7.1: Πλήρης εικόνα του κύκλου σε σημείο εκτός σχεδιασμού για φορτίο 128 %, στην περίπτωση του
υδρογόνου.
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Σχήμα 7.13: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο υδρογόνου. Το σημείο εκτός
σχεδιασμού περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.

Σχήμα 7.14: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο υδρογόνου. Το σημείο εκτός
σχεδιασμού περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.
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Πίνακας 7.2: Πλήρης εικόνα του κύκλου σε σημείο εκτός σχεδιασμού για φορτίο 130 %, στην περίπτωση της μεθανόλης.

Σχήμα 7.15: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο μεθανόλης. Το σημείο εκτός
σχεδιασμού περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.
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Σχήμα 7.16: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο μεθανόλης. Το σημείο εκτός σχεδιασμού
περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.

Πίνακας 7.3: Πλήρης εικόνα του κύκλου σε σημείο εκτός σχεδιασμού για φορτίο 128 %, στην περίπτωση του μεθανίου.
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Σχήμα 7.17: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο μεθανίου. Το σημείο εκτός σχεδιασμού
περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.

Σχήμα 7.18: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο μεθανίου. Το σημείο εκτός σχεδιασμού
περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.
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Πίνακας 7.4: Πλήρης εικόνα του κύκλου σε σημείο εκτός σχεδιασμού για φορτίο 128 % στην περίπτωση του LPG.

Σχήμα 7.19: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή για καύσιμο LPG . Το σημείο εκτός σχεδιασμού
περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.
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Σχήμα 7.20: Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλου για καύσιμο LPG. Το σημείο εκτός σχεδιασμού
περιγράφεται από το κίτρινο τετραγωνάκι.

Έχοντας αποτυπώσει για κάθε καύσιμο το σημείο εκτός σχεδιασμού, δύναται πλέον
να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα στοιχεία του κύκλου σε αυτά τα σημεία.
Ξεκινώντας με το υδρογόνο, το φορτίο στο οποίο υπόκειται είναι 128,63 %, δηλαδή
σε μεγαλύτερο του 100 % του αρχικού φορτίου, η ισχύς του κύκλου ανέρχεται στα
30.357 MW, η ειδική κατανάλωση στα 0,1016 kg/kWh και ο θερμικός βαθμός
απόδοσης στα 29,92 %. Η θερμοκρασία Τ4 στην οποία εργάζεται ο κύκλος σε αυτό το
σημείο ανέρχεται στους 1128 Κ σε αντίθεση με τους 1400 Κ του αρχικού σημείου
σχεδιασμού. Παρατηρείται λοιπόν σαφέστατη πτώση στην ισχύ, της τάξης των 30 MW
σχεδόν, ενώ η ειδική κατανάλωση επίσης έχει αυξηθεί κατά 17 g/kWh. Σε ότι αφορά
τον βαθμό απόδοσης, στο εκτός σημείου σχεδιασμού παρατηρείται πτώση 6 %. Αυτές
οι πληροφορίες υποδηλώνουν σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργικότητα του
αεριοστροβίλου η οποία σε περίπτωση αύξησης του φορτίου προκύπτουν αυτές οι
διακυμάνσεις. Πέραν όμως αυτών, για το υδρογόνο προκύπτει μία μείωση στις
εκπομπές ΝΟx, ελάχιστη όμως στο να θεωρηθεί σημαντική.
Συνεχίζοντας με την μεθανόλη, το φορτίο είναι της ίδιας τάξης με του υδρογόνου,
δηλαδή στα 129,91 %, η ισχύς του κύκλου εκεί ανέρχεται στα 30,415 MW, η ειδική
κατανάλωση στα 0,6019 kg/kWh και ο θερμικός βαθμός απόδοσης στα 30,06 %. Η
θερμοκρασία του κύκλου και εδώ πέρα είναι ρυθμισμένη στους 1128 Κ. Συγκρίνοντας
το σημείο αυτό με εκείνο του σημείου σχεδιασμού σημειώνονται οι εξής διαφορές.
Αρχικά και εδώ υπάρχει πτώση της τάξης των 30 MW, αύξηση στην ειδική κατανάλωση
καυσίμου κατά 0.1299 kg/kWh. Για τον θερμικό βαθμό επίσης σημειώνεται πτώση κατά
8,27 % σε σχέση με το σημείο σχεδιασμού. Και στις εκπομπές ΝΟx όπως και στην
περίπτωση του υδρογόνου, υπάρχει μία ελάχιστη πτώση η οποία δικαιολογείται από
την περιορισμένη λειτουργία του κινητήρα στην ικανότητα παραγωγής έργου καθώς
και των θερμοκρασιών (κυρίως), αφού σε αυτό η θερμοκρασία είναι μειωμένη κατά 272
Κ και ο σχηματισμός τους είναι ισχυρή συνάρτηση της θερμοκρασίας.
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Έπειτα, προχωρώντας στο μεθάνιο, το φορτίο είναι στα 127,72 %, δηλαδή και εδώ
πέρα η κλίμακα της αύξησης διατηρεί το ίδιο προφίλ με τα δύο προηγούμενα καύσιμα.
Η ισχύς εδώ πέρα ανέρχεται στα 27,878 MW, η ειδική κατανάλωση στα 0,2543 kg/kWh
και ο θερμικός βαθμός απόδοσης στα 28,31 %. Ομοίως και εδώ η θερμοκρασία Τ4
διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Συγκρίνοντας το με το αρχικό σημείο σχεδιασμού για το
μεθάνιο, σημειώνεται πτώση της ισχύς του κύκλου κατά 27,8 MW, αύξηση της ειδικής
κατανάλωσης κατά 0.035 kg/kWh και μείωση του θερμικού βαθμού απόδοσης κατά 6
% περίπου. Και εδώ πέρα οι πτώσεις στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου
ερμηνεύονται από την πτώση της θερμοκρασίας λειτουργίας του κύκλου.
Τέλος, στην περίπτωση του LPG (υγραέριο), το φορτίο και εδώ είναι της ίδιας τάξης
μεγέθους, στα 127,89 %. Η ισχύς του κύκλου σε αυτή την κατάσταση ανέρχεται στα
28,066 MW, με ειδική κατανάλωση 0,2793 kg/kWh και θερμικό βαθμό απόδοσης στα
28,33 %. Και εδώ πέρα η θερμοκρασία Τ4 διατηρεί την ίδια τιμή. Σε σχέση με το αρχικό
σημείο σχεδιασμού υπάρχει μείωση της ισχύς του κύκλου κατά 27,99 MW, αύξηση
στην ειδική κατανάλωση κατά 0,0481 kg/kWh και μείωση του θερμικού βαθμού
απόδοσης κατά 6 %. Και εδώ πέρα η πτώσεις στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου
συνοδεύονται με την ερμηνεία της θερμοκρασιακής πτώσης του κύκλου.
Παρατηρώντας τις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας συμπιεστή και στροβίλου,
αποτυπώνεται ως αρχικό σημείο ο άσπρος κύκλος ενώ με το κίτρινο τετραγωνάκι το
σημείο εκτός σχεδιασμού. Στην πρώτη φάση τα δύο αυτά σύμπιπταν διότι η
θερμοκρασία Τ4 ως μεταβλητή στα Max Limiters ήταν ίδια με το σημείο σχεδιασμού.
Τώρα που η μεταβλητή άλλαξε για να μοντελοποιηθεί το φορτίο των 127 % περίπου
(συγκριτικά με το 100 % του αρχικού), φαίνεται η απόσταση των 2 αυτών σημείων
επάνω στους χάρτες.
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