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Πρόλογος 
 

Ο λιγνίτης, το εθνικό καύσιμο της Ελλάδας, έχει κατορθώσει να καταλάβει 

κυρίαρχη θέση στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι 

λιγνιτικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας εδώ και χρόνια προσφέρουν τη 

φθηνότερη kWh στη Δυτική Ευρώπη. Ο λιγνίτης όμως σαν ορυκτός πόρος δεν είναι 

ανεξάντλητος αλλά έχει αρχή μέση και τέλος. Αυτό το τέλος γίνεται προσπάθεια να 

επιμηκυνθεί. 

Στην προσπάθεια αυτή και σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση οι λιγνιτικές 

μονάδες βρίσκονται απέναντι σε δύο μεγάλα προβλήματα: 

Περιβαλλοντικά διότι ο λιγνίτης είναι χωρίς αμφιβολία το πλέον ρυπογόνο 

καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκπέμποντας στην ατμόσφαιρα μεγάλες 

ποσότητες CO2 και τέφρας. 

Μη  ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη σε σχέση με άλλα ενεργειακά καύσιμα και 

ιδιαίτερα με τον λιθάνθρακα, όταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρώτου είναι 

χαμηλά αλλά και οι συνθήκες εξόρυξής του οδηγούν σε υψηλό κόστος. 

Βλέποντας το λιγνίτη να χάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος γίνεται 

μεγαλύτερη η ανάγκη για βελτίωση των ατμοηλεκτρικών μονάδων. Η χρήση νέων 

τεχνολογιών, αυξάνοντας το βαθμό απόδοσης των μονάδων, μπορεί να καταστήσει 

και πάλι το λιγνίτη ανταγωνιστικό, διατηρώντας τους ρύπους σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα επεκτείνοντας παράλληλα το χρόνο εξόρυξης του. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη βελτίωση των λιγνιτικών μονάδων 

με την εισαγωγή ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης (WTA – Wirbelschicht Trocknung 

mit interner Abwarmenutzung). Για τη μελέτη του συστήματος ξήρανσης έγινε 

μοντελοποίηση και προσομοίωση της μονάδας IV του ΑΗΣ Καρδιάς για υπολογισμό 

βαθμού απόδοσης ως περίπτωση κατά την οποία έγινε η εισαγωγή του ξηραντή WTA 

αλλά και ως συμβατική περίπτωση για την σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα όπου είναι το 

θεωρητικό κομμάτι, στο οποίο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την 

τεχνολογία ξήρανσης WTA και στη δεύτερη ενότητα όπου αναφέρεται στη 

μοντελοποίηση και προσομοίωση της μονάδας με ξηραντή WTA και χωρίς την χρήση 

αυτού, καθώς και στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά για το λιγνίτη, τα βασικά 

στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένας σύγχρονος ατμοπαραγωγός και περιγραφή 

του σταθμού ΑΗΣ Καρδιάς. Επίσης εξετάζονται τεχνολογίες ξήρανσης του λιγνίτη 

και πως αυτές επηρεάζουν το βαθμό απόδοσης σε σχέση με την συμβατική 

τεχνολογία ξήρανσης της μονάδας.  

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά για την μέθοδο ξήρανσης WTA, για την 

ανάκτηση θερμότητας της υγρασίας του λιγνίτη και την χρησιμοποίηση της για την 

αύξηση της θερμοκρασίας του τροφοδοτικού νερού, για την τεχνολογία της μεθόδου 

και τον επανασχεδιασμό και την λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας. 

Τέλος εξετάζεται η προοπτική επένδυσης (βάσει της βιβλιογραφίας) σύμφωνα με το 

κόστος και την μείωση των ρύπων της μονάδας με ξηραντή WTA. 

Στην δεύτερη ενότητα αρχικά δίνεται η περιγραφή και η μεθοδολογία επίλυσης 

του προγράμματος DNA. Έπειτα περιγράφεται η μοντελοποίηση και η προσομοίωση 

της συμβατικής μονάδας και της μονάδας με ξηραντή WTA. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τις περιπτώσεις 

διαφορετικής υγρασίας ξηρού καυσίμου και διαφορετικής παραγόμενης ισχύς 

(ατμοπαραγωγή) σε σχέση με την περιεκτικότητα του λιγνίτη σε υγρασία. 

Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητας της συμπαραγωγής με χρήση της 

εξατμιζόμενης υγρασίας του λιγνίτη (αφού προθερμάνει το τροφοδοτικό νερό) για 

τηλεθέρμανση της περιοχής. 
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Τέλος γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ξηραντών 

ρευστοποιημένης κλίνης καθώς και στις άλλες δράσεις για τη βελτίωση του βαθμού 

απόδοσης των μονάδων όπως η αύξηση των παραμέτρων ατμού και η ανάκτηση 

θερμότητας των καυσαερίων (όπου γίνεται προσομοίωση και για αυτές τις 

περιπτώσεις). 
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1. Άνθρακας 

Οι ορυκτοί άνθρακες προέρχονται από συσσώρευση φυτικής ύλης, που 

καλύφθηκε και συμπιέστηκε από διάφορα ορυκτά στρώματα. Η διεργασία της 

ανθρακοποίησης διήρκεσε χιλιάδες χρόνια και είχε σαν αποτέλεσμα την σταδιακή 

απομάκρυνση του οξυγόνου και συνεπώς την σταδιακή αύξηση της περιεκτικότητας 

σε άνθρακα. Ο χρόνος σχηματισμού κυμαίνεται από 300.000.000 χρόνια ως και 

λιγότερο από 20.000 για τα κοιτάσματα τύρφης. Τα ελληνικά λιγνιτικά κοιτάσματα 

έχουν ηλικία από 2.000.000 έως 18.000.000 χρόνια.  

Τα βασικότερα συστατικά των γαιανθράκων είναι η καύσιμη ύλη, η υγρασία και 

η τέφρα.  

Η καύσιμη ύλη περιλαμβάνει τον μόνιμο άνθρακα και τα πτητικά συστατικά. 

Πτητικά θεωρούνται τα συστατικά που απομακρύνονται από τον άνθρακα με 

θέρμανση σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

750οC. Αποτελούνται κύρια από υδρογονάνθρακες. 

Η υγρασία αποτελεί σημαντικό συστατικό όλων γενικά των γαιανθράκων 

χαμηλού βαθμού ενανθράκωσης. Η υγρασία είναι δεσμευμένη με ισχυρότατες 

δυνάμεις στον άνθρακα σε μονομοριακές και πολυμοριακές στοιβάδες και απαντάται 

σε γέφυρες υδρογόνου και σε πόρους διαμέτρου 3-5 nm. Η υπόλοιπη υγρασία 

υπάρχει υπό μορφή εξωτερικής (επιφανειακής) υγρασίας. 

Η τέφρα περιλαμβάνει τα ανόργανα συστατικά των φυτικών υπολειμμάτων 

(πρωτογενής τέφρα) και το ανόργανο υλικό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές και 

συναποτέθηκε με τα φυτικά υπολείμματα (δευτερογενής τέφρα).  

Τα παραπάνω τρία συστατικά των γαιανθράκων συνδέονται με την ακόλουθη σχέση:  

 

  καύσιμη ύλη)% + (υγρασία)% + (τέφρα)% = 100 % 
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Εικόνα 1: Συγκριτικό διάγραμμα ποσοστού υγρασίας και τέφρας λιγνίτη       [10] 

1.1. Ελληνικοί Λιγνίτες 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαθέτει σημαντικές ποσότητες λιγνίτη εξαιρετικά 

χαμηλής ποιότητας. Τα βεβαιωμένα αποθέματα είναι 3,6 δισεκατομμύρια τόνοι από 

τα οποία τα 2 δισεκατομμύρια τόνοι στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Με τους 

σημερινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης τα κοιτάσματα Πτολεμαΐδας θα τροφοδοτούν με 

ενέργεια την χώρα για περίπου άλλα 40 χρόνια. Το σύνολο του Ελληνικού λιγνίτη 

διατίθεται στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Μικρό ποσό της τάξης του 1,5% 

χρησιμοποιείται για παραγωγή μπρικεττών λιγνίτη για εξωηλεκτρική χρήση (ως 

αναγωγικό μέσο σε δύο μεταλλουργικά εργοστάσια σιδηρονικελίου της Βαλκανικής). 

Τα κοιτάσματα της Μεγαλόπολης είναι ακόμα φτωχότερα και με ακόμα μεγαλύτερα 

εμπόδια στην καύση τους για ηλεκτροπαραγωγή. 

Ο ΑΗΣ Καρδιάς τροφοδοτείται με λιγνίτη από τα ορυχεία Πτολεμαΐδας. Ο 

λιγνίτης της Πτολεμαΐδας έχει υγρασία 55% και θερμογόνο δύναμη 1.350 kcal/kg (επί 

φυσικού ή ως έχει). Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με την υψηλή τέφρα τον καθιστούν 

από τους φτωχότερους ίσως λιγνίτες διεθνώς (βλέπε Εικόνα 1), εφόσον χρησιμεύουν 

για ηλεκτροπαραγωγή. Η χημική σύσταση του λιγνίτη Πτολεμαΐδας δίνεται από τον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Τυπική χημική σύσταση λιγνίτη Πτολεμαΐδας 

C % κ.β H % κ.β O % κ.β N % κ.β S % κ.β 
Α.Θ.Δ. 

Kcal/kg * 

Πτητικά 

% κ.β * 

65,73 4,74 26,58 1,01 1,94 6.042 58,74 

* επί καυσίµου ύλης 
Η χημική ανάλυση ενός καυσίμου, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της 

θερμογόνου ικανότητας, προσφέρουν σημαντική βοήθεια για την μελέτη κατασκευής 

και την λειτουργία ενός ατμοπαραγωγού, αλλά ελάχιστα συμβάλλουν στο να 

προσδιορισθούν κατά προσέγγιση, οι τάσεις ρύπανσης των επιφανειών.  

Οι εξετάσεις που θα πρέπει να γίνονται σε ένα καύσιμο, προκειμένου να 

καθορισθεί το σύστημα καύσης, ο τύπος των μύλων και ο αριθμός αυτών είναι: 

• Στοιχειακή  ανάλυση του καυσίμου – υγρασία, τέφρα, Hu 

• Ανάλυση τέφρας 

• Συμπεριφορά της τέφρας σε υψηλές θερμοκρασίες μαλάκυνσης, θερμοκρασία 

τήξης (σε οξειδωτική ατμόσφαιρα) 

• Κατανομή κόκκων του φυσικού καυσίμου 

• Προσδιορισμός της συμπεριφοράς στην κονιοποίηση 

• Εξέταση του καυσίμου, για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του, σε ξυλίτη 

και άργιλο. 

• Δοκιμές ξήρανσης - κονιοποίησης και προσδιορισμός της ποιότητας 

κονιοποίησης (60% του βάρους, να παραμένει σε κόσκινο 0,09 mm). [3] 
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2. Εισαγωγή  στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς 

Ένας ατμοηλεκτρικός σταθμός είναι μία εγκατάσταση παραγωγής ισχύος από 

θερμότητα μέσω της καύση με σκοπό τη μετατροπή της χημικής ενέργειας του 

καυσίμου (λιγνίτης, άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε μηχανικό έργο για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά θα εξεταστεί το πρότυπο μίας απλής 

εγκατάστασης παραγωγής έργου με ατμό (βλέπε Εικόνα 2). Εδώ μπορεί να γίνει 

διάκριση σε τρία ξεχωριστά κυκλώματα: το κύκλωμα καυσίμου – αέρα – καυσαερίων 

– τέφρα, που είναι ανοιχτό προς το περιβάλλον, το κλειστό κύκλωμα νερού – ατμού, 

και το επίσης ανοιχτό προς το περιβάλλον κύκλωμα ψυχρού νερού.   

 
Εικόνα 2: Διάγραμμα κυκλώματος απλής εγκατάστασης παραγωγής ατμού 

 

Το κύκλωμα καυσίμου – αέρα – καυσαερίων προσδίδει ενέργεια με την μορφή 

θερμότητας στο κύκλωμα ατμού όπου είναι το εργαζόμενο μέσο. 

Το κλειστό κύκλωμα νερού – ατμού στην πιο απλοποιημένη μορφή ενός 

ατμοηλεκτρικού σταθμού αποτελείται από την αντλία τροφοδοσίας όπου αυξάνεται η 

πίεση του νερού και οδηγείται στον λέβητα, όπου το νερό θερμαίνεται, ατμοποιείται 

και τελικώς υπερθερμαίνεται. Από τον λέβητα με μια σειρά ασφαλιστικών οργάνων 

και βαλβίδων ρύθμισης, ο υπέρθερμος ατμός οδηγείται στο στρόβιλο όπου 

εκτονώνεται με απόδοση έργου σε μια γεννήτρια. Έπειτα ο ατμός εισάγεται στο 

συμπυκνωτή (κύκλωμα ψυχρού νερού) όπου ψύχεται και υγροποιείται. 
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Για την ελάττωση των μεγάλων απωλειών εξέργειας που δημιουργούνται στις 

μονάδες παραγωγής ατμού κατά την καύση και κατά τη μετάβαση θερμότητας από τα 

καυσαέρια στον υδρατμό υπάρχουν δύο δραστικά μέτρα που εφαρμόζονται σε όλες 

τις νέες μονάδες: η ενδιάμεση υπερθέρμανση του ατμού και η συνδυασμένη 

προθέρμανση του νερού τροφοδοσίας και του αέρα. [4] 

2.1. Σύγχρονοι Ατμοπαραγωγοί 

Στους σύγχρονους ατμοπαραγωγούς ο θάλαμος καύσης επενδύεται μερικά ή 

ολικά με τους σωλήνες που αποτελούν την επιφάνεια ατμοποίησης. Έτσι, κατά τη 

διάρκεια της καύσης, η φλόγα και το παραγόμενο καυσαέριο, ακτινοβολεί έντονα 

προς του σωλήνες αυτούς, προσδίδοντας τους ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικά 

απαιτούμενης για την ατμοποίηση θερμότητα. 

Οι σύγχρονοι ατμοπαραγωγοί, εκτός από το σύστημα ατμοποίησης είναι 

εξοπλισμένοι με: 

α) Υπερθερμαντές 

Μετά το σύστημα ατμοποίησης, ακολουθεί ο υπερθερμαντήρας που έχει σκοπό 

την αύξηση της θερμοκρασίας του κορεσμένου ατμού. Αυτός αποτελείται από 

τμήματα (σερπαντίνες σωλήνων), που τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία, στη ροή 

των καυσαερίων. Μεταξύ των τμημάτων του υπερθερμαντήρα τοποθετούνται σε 

ψύκτες ατμού για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του. 

Ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης του υπερθερμαντήρα και τον τρόπο 

μετάδοσης θερμότητας, διακρίνονται υπερθερμαντήρες ακτινοβολίας ή επαφής 

μεταφοράς. 

β) Αναθερμαντήρες 

Ο αναθερμαντής του ατμού είναι μια επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας, που 

χρησιμεύει για την αναθέρμανση του ατμού μετά την μερική του αποτόνωση, στο 

τμήμα υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου. Η κατασκευή του αναθερμαντή -

μορφολογικά - είναι ίδια με αυτή του υπερθερμαντήρα. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

του ατμού γίνεται - συνήθως - μέχρι τη θερμοκρασία που έχει αυτός, κατά την έξοδο 

του από τον υπερθερμαντήρα. Και εδώ, είναι απαραίτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
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του ατμού, που γίνεται με διάφορες μεθόδους, π.χ. ψεκασμό νερού, επαναφορά 

ψυχρών καυσαερίων, εναλλάκτη θερμότητας, κ.λπ.  

 
Εικόνα 3:Διάταξη επιφανειών επαφής μεταφοράς σε Ατμοπαραγωγό 

 

γ) Προθερμαντήρες νερού 

Ο προθερμαντήρας νερού ή οικονομητήρας (ΕCΟ) προθερμαίνει το νερό 

τροφοδοσίας του ατμοπαραγωγού, πριν αυτό οδηγηθεί στο σύστημα ατμοποίησης. Η 

θερμότητα που φέρουν ακόμα τα καυσαέρια τα οποία έχουν προσφέρει ήδη 

θερμότητα στις επιφάνειες του συστήματος ατμοποίησης, υπερθερμαντήρα και 

αναθερμαντήρα, αξιοποιείται για την θέρμανση του τροφοδοτικού νερού, μέχρις 

θερμοκρασίας μικρότερης κατά 30-50 °C της θερμοκρασίας κορεσμού που 

αντιστοιχεί στην πίεση λειτουργίας. 

Οι οικονομητήρες αποτελούνται από συλλέκτες εισόδου-εξόδου και από 

σερπαντίνες χαλυβδοσωλήνων, γυμνών ή με πτερύγια (βλέπε Εικόνα 3). 

δ) Προθερμαντήρας αέρα καύσης 

Η χρησιμοποίηση των προθερμαντήρων αέρα καύσης βελτιώνει τον βαθμό 

απόδοσης του ατμοπαραγωγού, μειώνοντας την θερμοκρασία εξόδου των 

καυσαερίων και επίσης, συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη διεργασία 

της καύσης, ιδιαίτερα όταν τα καύσιμα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η 
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τελική θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων από τον προθερμαντήρα αέρα εξαρτάται 

από την θερμοκρασία δρόσου των καυσαερίων και δεν πρέπει ποτέ να είναι ίση ή 

μικρότερη απ'αυτήν. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, 

τόσο υψηλότερο είναι το σημείο δρόσου των καυσαερίων. 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών προθερμαντήρες αέρα (βλέπε Εικόνα 4), π.χ. 

προθερμαντήρες με πλάκες, περιστρεφόμενοι προθερμαντήρες, ή προθερμαντήρες 

αέρα με σωλήνες. [2] 

 
Εικόνα 4: Περιστρεφόμενοι προθερμαντές αέρα με καυσαέριο 



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 16

 
3. Περιγραφή Σταθμού Καρδιάς 

Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Καρδιάς βρίσκεται στην Δυτική Μακεδονία και 

συγκεκριμένα στο νομό Κοζάνης, 12ο χιλιόμετρο του εθνικού δρόμου Κοζάνης – 

Πτολεμαϊδας, σε υψόμετρο 674 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (βλέπε 

Εικόνα 5). Ο σταθμός έγινε στην περιοχή λόγω την ανευρέσεως κοιτασμάτων λιγνίτη, 

που σαν καύσιμο είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Εικόνα 5: Τοποθεσία Σταθμού Καρδιάς        Εικόνα 6: Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Καρδιάς 

Αποτελείται από 4 μονάδες (βλέπε Εικόνα 7) των 300 MW που μπήκαν σε 

λειτουργία διαδοχικά το 1974 η Νο I, το 1975 η Νο II, το 1980 η Νο III και το 1981 η 

Νο IV. 

Η κατασκευή των 2 πρώτων μονάδων έγινε από τον γαλλικό οίκο ALSTHOM 

και των 2 επόμενων από συνεργασία σοβιετικών και γερμανικών εταιριών. 

Η μέση ημερήσια κατανάλωση λιγνίτη με τις 4 μονάδες σε πλήρες φορτίο είναι 

54.000 τόνοι περίπου, η δε αντίστοιχη παραγωγή 28.800.000 KWH. 

Για την λειτουργία του σταθμού, εκτός του λιγνίτη, χρειάζεται ψυκτικό νερό. Η 

απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού νερού αντλείται από τις λίμνες Βεγορίτιδα και 

Αλιάκμονα και είναι περίπου 65.000 m3 το 24ωρο. 
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Εικόνα 7: Λειτουργικό Διάγραμμα ΑΗΣ Καρδιάς
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3.1.  Λέβητες Μονάδων 

Οι λέβητες είναι τύπου SULZER (βλέπε Εικόνα 8) για λιγνίτη θερμογόνου 

δύναμης 1320 Kcal/Kg βασισμένης ροής, εφαπτομενικής καύσης (με καυστήρες υπό 

γωνία) κονιορτοποιημένου λιγνίτη, θαλάμου καύσης με υποπίεση, ημιυπαίθριου 

τύπου. 

Συμμετρικά γύρω από κάθε λέβητα είναι εγκατεστημένοι 8 μύλοι με τους 

αντίστοιχους τροφοδότες λιγνίτη, αγωγούς θερμών καυσαερίων και καυστήρες. Για 

πλήρες φορτίο λειτουργούν οι 7 μύλοι και ένας είναι εφεδρικός. 

Η ημερήσια κατανάλωση λιγνίτη κάθε λέβητα για πλήρες φορτίο είναι περίπου 

13.500 τόνοι. 

Ο αέρας καύσης παρέχεται με 2 ανεμιστήρες αξονικής ροής ισχύος 2.200 KW 

και παροχής αέρα 289 m3/sec ο καθένας. Για την αναρρόφηση των καυσαερίων 

υπάρχουν 2 ανεμιστήρες ελκυσμού ισχύος 2.500 KW και παροχής 525 m3/sec ο 

καθένας. 

Η τροφοδότηση του λέβητα με νερό γίνεται με 3 αντλίες ισχύος 5.500 KW και 

παροχής 550 t/h η κάθε μία. Για υψηλά φορτία είναι σε λειτουργία οι δύο και η τρίτη 

εφεδρική. Για τη βεβιασμένη κυκλοφορία του νερού στο λέβητα υπάρχουν δύο 

αντλίες ισχύος 450 KW και παροχής 525 lit/sec σε λειτουργία η μία και η δεύτερη 

εφεδρεία. 
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Εικόνα 8:Λέβητες Μονάδων ΑΗΣ Καρδιάς 

 

3.2. Στρόβιλοι Μονάδων  

  

Ο στρόβιλος της μονάδας Νο I και Νο II (βλέπε Εικόνα 9) είναι κατασκευής του 

Γαλλικού οίκου ALSTHOM και ο στρόβιλος της μονάδας Νο III και Νο IV (βλέπε 

Εικόνα 10) είναι κατασκευής του σοβιετικού εργοστασίου LENINGRAND METAL 

WORKS. Είναι στρόβιλος τύπου δράσης, και περιλαμβάνεται από τρεις βαθμίδες, 

βαθμίδας  υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης σε διάταξη TANDEM. Οι βαθμίδες 

υψηλής πίεσης και μέσης έχουν διπλά εξωτερικά κέλυφη ενώ στην βαθμίδα χαμηλής 

πίεσης υπάρχουν τρεις έξοδοι για το ψυγείο. Ο ρυθμιστής στροφών χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικά και υδραυλικά συστήματα για τη ρύθμιση που δημιουργούν ιδανικές 

σχεδόν συνθήκες ρύθμισης. Η ισχύς της γεννήτριας είναι 300 MW. Ο δρομέας και ο 

στάτης είναι υδρόψυκτοι, ενώ το τύλιγμα του στάτη ψύχεται πρόσθετα με νερό. 
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Εικόνα 9:Στρόβιλοι Μονάδας Ι και ΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Εικόνα 10: Στρόβιλοι Μονάδας ΙII και ΙV ΑΗΣ Καρδιάς



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 22

3.3. Γεννήτριες Μονάδων 

Οι γεννήτριες είναι ειδικής μορφής με μεγάλου μήκους άξονα, μικρής σχετικά 

διαμέτρου με επαγωγικό τύμπανο δρομέα και μικρού αριθμού πόλων, συνήθως δύο 

(βλέπε Εικόνα 11). Η διέγερση τροφοδοτείται από συνεχές ρεύμα που παράγει η 

διεγέρτρια συνεχούς ρεύματος που συνδέεται στον ίδιο άξονα. Η παραγόμενη τάση 

είναι συνήθως 20 kV και οδηγείται στους μετασχηματιστές όπου ανυψώνεται η τάση 

μέχρι ότου εξισωθεί με την τάση του δικτύου μεταφοράς. 

 

 
Εικόνα 11: Γεννήτριες Μονάδων I και II 

3.4. Συστήματα Λιγνίτη – Τέφρας 

Ο λιγνίτης μεταφέρεται από το ορυχείο στον ΑΗΣ Καρδιάς με ταινιόδρομους 

μήκους 4.000 m περίπου και ικανότητας μεταφοράς 6.000 τόνων την ώρα. 

Μέσω τριών ειδικών μηχανημάτων (Αποληπτών – Αποθετών) και συστήματος 

ταινιών ο λιγνίτης αποθηκεύεται στο χώρο της αυλής του συστήματος ή τροφοδοτεί 

τους λέβητες αφού περάσει από τους σπαστήρες και θρυμματιστεί (βλέπε Εικόνα 12). 
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Εικόνα 12: Αποθηκευτικός χώρος λιγνίτη 

 

Τα κατάλοιπα της καύσης του λιγνίτη (τέφρα) που είναι περίπου 6.500 τόνοι το 

24ωρο μεταφέρονται με ταινιόδρομους στο ορυχείο και εναποτίθενται μαζί με τα 

υπερκείμενα της εξόρυξης του λιγνίτη.[14] 
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4. Ξήρανση Λιγνίτη 

Ο λιγνίτης θεωρείται μία ανταγωνιστική πηγή ενέργειας για την παραγωγή 

ηλεκτρική ενέργειας στα μέρη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης λόγω των 

μεγάλων αξιοποιήσιμων αποθεμάτων αυτών των καυσίμων σε αυτές τις περιοχές. 

Από την άλλη πλευρά είναι ευρέως γνωστό ότι ο λιγνίτης περιέχει σημαντικά 

ποσοστά υγρασίας που μειώνουν το θερμικό βαθμό απόδοσης λόγω των μεγάλων 

απωλειών στα καυσαέρια. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του 

λιγνίτης απαιτείται βελτίωση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να ξηραθεί ο 

υγρός λιγνίτης πριν από την καύση. 

Συνήθως η απαραίτητη διαδικασία ξήρανσης είναι ενσωματωμένη με την άλεση, 

όπου ένα ρεύμα καυσαερίων χρησιμοποιείται ως ξηραντικός παράγοντας. Η 

εξωτερική ξήρανση του λιγνίτη προσφέρει τη δυνατότητα να αυξηθεί η καθαρή 

θερμική απόδοση της όλης διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 

5%. 

Παρουσιάζετε μία περιγραφή των βασικών αρχών των τεχνικών ξήρανσης που 

έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς μέχρι και σήμερα. Επιπλέον 

παρουσιάζονται μελέτες προσομοίωσης σε υπολογιστή για την ένταξη ενός 

εξωτερικού ξηραντή στις ελληνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με λιγνίτη ως δοκιμή για να καταδείξει τη δυνατότητα των τεχνολογιών ξήρανσης 

στην ηλεκτρική παραγωγή ενέργειας. Οι σημαντικότεροι στόχοι αυτών των μελετών 

είναι να διατυπωθούν τα βασικά σχέδια ξήρανσης που θα μπορούν να ενσωματωθούν 

σε ένα κύκλο ατμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τρεις ξηραντές που χρησιμοποιούν τον ατμό ως μέσο ξήρανσης:  

1. Σωληνοειδής ξηραντής, 

2. Ξηραντής ρευστοποιημένης κλίνης 

3.  Μηχανική θερμική διαδικασία απομάκρυνσης νερού  

συγκρίνονται με τη συμβατική τεχνολογία ξήρανσης με ανακυκλοφορία καυσαερίων 

μέσω προσομοίωσης σε υπολογιστές. 
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Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού λιγνίτη έναντι του αυστραλιανού και του 

γερμανικού λιγνίτη είναι η χαμηλή θερμαντική αξία και η σχετική επιρροή των 

υψηλών οικονομικών επενδύσεων στις εγκαταστάσεις. Για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και τη βελτίωση των οικονομικών των εγκαταστάσεων, η 

ενσωμάτωση των τεχνικών ξήρανσης είναι συνήθως συμφέρουσα στις περιπτώσεις 

των καυσίμων κακής ποιότητας. 

Οι πιο ελπιδοφόρες τεχνολογίες ξήρανσης λιγνίτη περιλαμβάνουν άμεσους και 

έμμεσους ξηραντές ρευστοποιημένης κλίνης χρησιμοποιώντας τον ατμό ως μέσο 

ξήρανσης. Το τελευταίο γίνεται είτε με απομάστευση ατμού από τον στρόβιλο είτε με 

την εξατμισμένη υγρασία των καυσίμων. Οι εναλλακτικές λύσεις όπως η μηχανική 

θερμική ξήρανση είναι αυτήν την περίοδο σε πειραματικό στάδιο. Το πλεονέκτημα 

των προαναφερθέντων τεχνολογιών ξήρανσης είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

η θερμότητα της εξατμισμένης υγρασίας των καυσίμων στην εγκατάσταση 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η επιρροή της προξήρανσης των ακατέργαστων καυσίμων σε ένα εξωτερικό 

ξηραντή είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης 

του λιγνίτη, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η βελτίωση στην γενική απόδοση των εγκαταστάσεων 

ποικίλλει μεταξύ του 3 και 5%, ανάλογα με την περιεκτικότητα των καυσίμων σε 

υγρασία και του βαθμού προξήρανσης. 

Κατά συνέπεια μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές σε CO2 λόγω της μειωμένης 

κατανάλωσης καυσίμων. Επιπλέον μπορούν να επιτευχθούν λειτουργικές βελτιώσεις 

όταν χρησιμοποιούνται προξηραμένα καύσιμα, καθώς μειώνονται οι διακυμάνσεις 

στις ιδιότητες των καυσίμων. 

Προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις από 

άποψη αποδοτικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει πολλές προσπάθειες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των νέων 

εξωτερικών τεχνολογιών ξήρανσης για μία αποδοτική χρήση της ενέργειας του 

λιγνίτη.  
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4.1. Σωληνοειδής Ξηραντής 

Ο σωληνοειδής ξηραντής αποτελείται από ένα τύμπανο, που διαμορφώνεται από 

ένα ελαφρώς κεκλιμένο σωληνοειδές σύστημα, το οποίο περιστρέφεται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας  της ξήρανσης (βλέπε Εικόνα 13). Ο ακατέργαστος λιγνίτης 

εισάγεται στους σωλήνες ξήρανσης και μεταφέρεται στην έξοδο από την 

περιστροφική κίνηση. Η ενέργεια που απαιτείται για την εξάτμιση της υγρασίας 

παρέχεται από τον ατμό χαμηλής πίεσης, ο οποίος με την είσοδο στον ξηραντή κατά 

μήκος του άξονα επεκτείνεται στις επιφάνειες των σωλήνων. Ο αέρας, που περνά από 

τους σωλήνες στην ίδια κατεύθυνση με τον λιγνίτη, απορροφά την εξάτμιση υγρασία. 

Αφού έχει καθαριστεί από τα μόρια λιγνίτη σε ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Η περαιτέρω χρησιμοποίησης της εξατμισμένης 

υγρασίας δεν είναι δυνατή, επειδή αποτελείται από 50% αέρα. Αυτή η μέθοδος έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως για πολλά έτη στις εγκαταστάσεις λιγνίτη. 

 

 
Εικόνα 13: Σωληνοειδής ξηραντής 

 

Οι συνηθισμένοι σωληνοειδείς ξηραντές είναι εξοπλισμένοι με 1600 σωλήνες, οι 

οποίοι παρέχουν μία επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας 4100 2m . Τα τεχνικά και 
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λειτουργικά χαρακτηριστικά του σωληνοειδούς ξηραντή παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σωληνοειδούς ξηραντή 

Βάρος ξηραντή 280t 

Μήκος τυμπάνου 8m 

Διάμετρος τυμπάνου 5,6m 

Διάμετρος σωλήνα 100mm 

Ρυθμός περιστροφής 4-10min 

Μέγεθος σωματιδίων ακατέργαστου λιγνίτη <10mm 

Ειδική ικανότητα εξάτμισης της υγρασίας 6,2kg/m2h 

Εξατμισμένη ικανότητα ατμού 25t/h 

Θερμοκρασία ατμού 180ºC 

Πίεση ατμού 0,4-0,5MPa 

Ειδική κατανάλωση ενέργεια θέρμανσης 3000kJ/kg H2O 

Συντελεστής κατάδοσης θερμότητας 50W/M2k 

Ικανότητα ξήρανσης (60→12%) 21t/h 

4.2. Ξηραντής Ρευστοποιημένης Κλίνης με Εσωτερική Χρήση Θερμότητας 

Η έννοια της λειτουργίας αυτής της τεχνικής, που έχει αναπτυχθεί από το 

Rheinbraum και ονομάζεται WTA (Wirbelschicht Trocknung mit interner 

Abwarmenutzung), βλέπε Εικόνα 14. Αφού ο λιγνίτης έχει προθερμαθεί στους 65 ºC 

σε ένα εναλλάκτη θερμότητας με τη βοήθεια του συμπυκνωμένου νερού από την 

προηγούμενη διαδικασία ξήρανσης, εισέρχεται στον ξηραντή. Όπου εκεί 

ρευστοποιείτε στους 100 ºC με ελαφρώς υπέρθερμο ατμό (μέσο ρευστοαιώρησης). Το 

κύριο μέρος της θερμότητας που απαιτείται για τη θέρμανση και την εξάτμιση  της 

υγρασίας, παρέχεται από τον διατηρημένο σε σταθερή ατμοσφαιρική πίεση ατμό από 

την ξήρανση της προηγούμενης διαδικασίας σε ένα εναλλάκτη θερμότητας. Ο ατμός 

που χρησιμοποιήθηκε για ρευστοποίηση, συμβάλει επίσης στην εξάτμιση της 

υγρασίας των καυσίμων.  
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Εικόνα 14: Ξηραντής ρευστοποιημένης κλίνης 

Αφού καθαριστεί σε ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο, η εξατμισμένη υγρασία 

τροφοδοτείται σε ένα συμπιεστή ατμού, όπου αυξάνεται μέχρι 150 ºC με πίεση 0,4-

0,5 MPa. Ένα μικρό μέρος της εξατμιζόμενης υγρασίας χρησιμοποιείται ως μέσο 

ρευστοαιώρησης. Το συμπυκνωμένο νερό από τον εναλλάκτη θερμότητας 

χρησιμοποιείται για την ψύξη του συμπιεστή ατμού καθώς επίσης και για την 

προθέρμανση του ακατέργαστου λιγνίτη. Ο χρόνος παραμονής του άνθρακα στον 

ξηραντή εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε υγρασία και είναι περίπου 60-90 

λεπτά. 

Πίνακας 2: Στοιχεία λειτουργίας των πειραματικών εγκαταστάσεων ξήρανσης  WTA 

Μέγεθος σωματιδίων ακατέργαστου λιγνίτη 0-6mm 

Δυναμικότητα ακατέργαστου λιγνίτη 53t/h 

Δυναμικότητα ξήρανσης 27t/h 

Αφαιρούμενη υγρασία 26t/h 

Ειδική κατανάλωση ενέργειας 110kWh/t H2O 

Απομάστευση ατμού ca.30kg/t H2O 

 

Σε πειραματικές εγκαταστάσεις, που ήταν σε λειτουργία από το 1993 πάνω από 

13000 ώρες στο Frechen της Γερμανίας ξηράθηκαν επιτυχώς 50000 τόνοι λιγνίτη. 

Αυτό επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας ξήρανσης για μία 
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εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία λειτουργίας αυτών των 

πειραματικών εγκαταστάσεων ξήρανσης δίδονται στον Πίνακας 2. 

 

4.3. Μηχανική-θερμική Αφαίρεση Υγρασίας 

Η μέθοδος (ΜΤΕ) βασίζεται στο γεγονός ότι η υγρασία είναι κυρίως 

εγκλωβισμένη σε τριχοειδείς διατομές του άνθρακα με δυνάμεις εφάμιλλες εκείνων 

των μορίων του νερού, όπου είναι υπέρ της θεωρίας ότι η αφαίρεση της υγρασίας του 

λιγνίτη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μηχανικής ενέργειας. Με 

βάση τη θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ μία μέθοδος 

που για την αφαίρεση της υγρασίας χρησιμοποιούνται τόσο θερμικά όσο και 

μηχανικά μέσα. Η διαδικασία αυτή γνωστή ως MTE (Mechanische Thermische 

Entwasserung), περιγράφεται στην Εικόνα 15. 

 
Εικόνα 15: Ξηραντής ΜΤΕ 

Ο προς ξήρανση λιγνίτης τοποθετείται ομοιόμορφα στο θάλαμο πίεσης, όπου με 

τη βοήθεια μίας πρέσας προσυμπιέζεται. Στην συνέχεια, θερμό νερό προερχόμενο 

από την ξήρανση του προηγούμενου φορτίου, διοχετεύεται στο θάλαμο πίεσης με ένα 

σύστημα ακροφυσίων ενσωματωμένων στην πρέσα. Κάτω από την πίεση του 

κορεσμένου ατμού, ο οποίος διοχετεύεται στην συνέχεια στο θάλαμο πίεσης, το 



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 30

θερμό νερό διαπερνά τον λιγνίτη μεταδίδοντας του τη θερμότητα του και εξέρχεται 

από αυτόν με θερμοκρασία περιβάλλοντος (κρύο νερό). 

Ο κορεσμένος ατμός συμπυκνώνεται μόλις έρθει σε επαφή με τον λιγνίτη, η 

θερμοκρασία του οποίου φθάνει τους 150 – 180 ºC. Η θερμοκρασία αυτή είναι ικανή 

να κινητοποιήσει την υγρασία από τους πόρους του καυσίμου. Η περίοδος θέρμανσης 

τελειώνει όταν η συνολική ποσότητα του θερμού νερού και ένα μέρος του 

συμπυκνωμένου ατμού διαπεράσει την κατώτερη στοιβάδα του λιγνίτη στο θάλαμο 

πίεσης. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του αποβαλλόμενου νερού επιτρέπει 

τον σαφή διαχωρισμό του κρύου νερού και του ζεστού συμπυκνώματος, το οποίο εν 

συνεχεία συλλέγετε σε κατάλληλο δοχείο. Όταν ο λιγνίτης φθάσει την θερμοκρασία 

του κορεσμένου ατμού, η υπόλοιπη υγρασία απομακρύνεται σε υγρή κατάσταση με 

εφαρμογή μηχανικής συμπίεσης της τάξης των 60 bar.  

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί σχετικά λίγη ενέργεια για 

την απομάκρυνση της υγρασίας αλλά μειονεκτεί στο γεγονός ότι η μέθοδος δεν είναι 

συνεχούς λειτουργίας και δεν μπορεί να ξηραίνει μεγάλες ποσότητες λιγνίτη ανά 

μονάδα χρόνου. 

4.4. Ένταξη Εξωτερικού Ξηραντή σε Κύκλο Ατμού 

Για τις προαναφερθείσες μεθόδους προξήρανσης λιγνίτη, οι υπολογισμοί έγιναν 

προκειμένου να προβλεφθούν τα αποτελέσματα στις υπάρχουσες ελληνικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην μονάδα 5 του Αγίου 

Δημητρίου. 

Προς αυτόν τον σκοπό, ο υπάρχων κώδικας ENBIPRO (ENergie BIlanz 

PROgram), που έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο των λεβήτων ατμού και των 

θερμικών εγκαταστάσεων (NTUA), τροποποιήθηκε. Ο αρχικός κώδικας αναπτύχθηκε 

για να επιτρέψει τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών αλληλεπιδράσεων. Ο κώδικας 

επεκτάθηκε για να περιλάβει μια νέα ενότητα προκειμένου να προσομοιώσει την 

διαδικασία ξήρανσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις θερμότητας και μάζας. 

Επομένως, για ένα πρόσθετος τύπο ροής διαμορφώθηκε ένα λογισμικό, για την 

εισαγωγή καυσίμων και  για τον κύκλο στο ξηραντή. 

Πίνακας 3: Κύρια χαρακτηριστικά του ακατέργαστου λιγνίτη 

C (wt%) H (wt%) S (wt%) O (wt%) N (wt%) Ash (wt%) H20 (wt%) Hu (MJ/kg) 

15-21 1.2-1.8 0.4-1.4 5-10 0-0.8 16-20 50-60 3.7-6.7 
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Τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου μέσου παρέμειναν σχεδόν 

αμετάβλητα σε όλες τις περιπτώσεις της δοκιμής. Επιπλέον, η θερμοκρασία εξόδου 

των καυσαερίων και ο λόγος αέρα έχουν παραμείνει σταθερές (περίπου 150 °C και 

1.29 αντίστοιχα). Ακόμη, για την ενεργειακή παραγωγή και  για τον βοηθητικό 

εξοπλισμό των εγκαταστάσεων (στρόβιλοι ατμού, αντλίες, ανεμιστήρες και 

συμπιεστές) υποτίθεται ότι είχαν μια μηχανική και ηλεκτρική αποδοτικότητα 97,5 και 

99% αντίστοιχα. Τα καύσιμα που εξετάστηκαν ήταν ο ελληνικός λιγνίτης (περιοχή 

Πτολεμαΐδας) που χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, 

χαμηλή με μεσαία περιεκτικότητα σε τέφρα και πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη 

όπου παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 3). Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική 

περιεκτικότητα σε υγρασία των ξηρών καυσίμων θεωρήθηκε 15% εκτός από τη 

μέθοδο MTE όπου ήταν 22%. Η ξηρά σύνθεση καυσίμων και οι αντίστοιχες 

χαμηλότερες τιμές θέρμανσης παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Κύρια χαρακτηριστικά του προξηραμένου λιγνίτη 

  C (wt%) H (wt%) S (wt%) O (wt%) N (wt%) Ash (wt%) H20 (wt%) Hu (MJ/kg) 

Όλες οι 
περιπτώσεις 35.2 2.8 0.8 16.6 1.0 28.5 15.0 12.85 

MTE 32.3 2.6 0.8 15.2 0.9 26.2 22.0 11.59 

 

4.5. Παρουσίαση Υπολογιστικών Δοκιμών των Τεχνολογιών Ξήρανσης  

4.5.1. Ανακυκλοφορία καυσαερίων (περίπτωση αναφοράς) 

Το άμεσο σύστημα της προετοιμασίας της καύσης εφαρμόζεται στην μονάδα 5 

του Αγίου Δημητρίου. Ένα μίγμα καυσαερίων που εξάγεται από το πάνω μέρος του 

θαλάμου καύσης και προθερμασμένου αέρα (μέσω του LUVO), χρησιμοποιείται για 

την ξήρανση του λιγνίτη. Ο προθερμασμένος αέρας που αναμιγνύεται με τα 

καυσαέρια ανέρχεται σε 100 kg/s έτσι ώστε η τελική θερμοκρασία για ολόκληρο το 

μίγμα (συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καυσίμων) πριν εισαχθεί στο θάλαμο 

καύσης να είναι περίπου 150°C.  

Πίνακας 5: Υπολογισμένες τιμές λειτουργίας 

Τύπος ροής Ροή μάζας (kg/s) Ποσοστό στην συνολική 
ροή (%) 

Θερμοκρασία (°C)

Κατανάλωση ακατέργαστου λιγνίτη 162.3 - 20.0 
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Καυσαέρια ανακυκλοφορίας 190.0 24.16 921.8 

Προθερμασμένος αέρας 100.0 21.81 270.0 

Μίγμα πριν την καύση 452.3 - 151.3 

Οι υπολογισμένες λειτουργικές τιμές  παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 5) 

και στο διάγραμμα ροής της εικόνας (Εικόνα 49) του παραρτήματος. Όλες οι τιμές 

σχετικά με το κύκλωμα νερού - ατμού αναφέρονται για μέγιστο φορτίο. Οι 

υπολογισμένες συνολικές τιμές ισχύς και απόδοσης των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6: Υπολογισμένες συνολικές τιμές για την κατάσταση αναφοράς 

Pgross (MW) Pnet (MW) η(%) 

362.75 335.94 37.09 

4.5.2. Σωληνοειδής ξηραντής 

Το μέσο ξήρανσης για την ξήρανση του λιγνίτη είναι ατμός που απομαστεύεται 

από τους στροβίλους και που συμπυκνώνεται περνώντας από τις επιφάνειες των 

ξηραντικών σωλήνων.  

Εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις δοκιμής με τα χαρακτηριστικά του 

ατμού στα:  

• 2,23 bar/203.1°C (περίπτωση δοκιμής 1-1) 

• 5,18 bar/294.5°C (περίπτωση δοκιμής 1-2) 

• 20,00 bar/470.1°C (περίπτωση δοκιμής 1-3) 

Η ισχύς και ο βαθμός απόδοση της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για τις εξετασμένες τρεις περιπτώσεις παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 7).  

Πίνακας 7: Απόδοση και ισχύς για τον σωληνοειδή ξηραντή 

Περίπτωση δοκιμής Pgross (MW) Pnet (MW) η(%) 

1-1 327.27 303.54 41.80 

1-2 321.69 297.92 40.42 

1-3 296.72 274.04 37.33 

Τα στοιχεία του ατμού στην δοκιμή 1-1 οδήγησαν στην υψηλότερη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και αποδοτικότητας της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δίνονται στο σχέδιο της Εικόνα 50 
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του παραρτήματος. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του 

σωληνοειδούς ξηραντή είναι λιγότερη απ' ότι στην περίπτωση αναφοράς. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός  ότι ο ατμός που παράχθηκε χρησιμοποιείται για την 

προξήρανση του καυσίμου και δεν παράγει ισχύς στους στροβίλους ατμού. Όσο 

υψηλότερη η πίεση του ατμού, τόσο χαμηλότερη είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

4.5.3. Ξηραντής ρευστοποιημένης κλίνης με εσωτερική χρησιμοποίηση 

θερμότητας 

Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Αγίου Δημήτριου, η 

εφαρμογή του ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης έχει αυξήσει σημαντικά την 

αποδοτικότητα  του σταθμού. 

Πίνακας 8: Απόδοση και ισχύς για τον ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης 

Περίπτωση δοκιμής Pgross (MW) Pnet (MW) η(%) 

2-1 362.82 319.31 43.99 

2-2 367.22 313.99 41.70 

Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Αγίου Δημήτριου, η 

εφαρμογή  του ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης έχει αυξήσει σημαντικά την 

αποδοτικότητα  του σταθμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μόνη ενέργεια που 

καταναλώνεται για την λειτουργία ξήρανσης της ρευστοποιημένης κλίνης είναι η 

ενέργεια  που απαιτείται για τη συμπίεση του ατμού ξήρανσης και ρευστοποίησης. 

Δύο περιπτώσεις δοκιμής έχουν υπολογιστεί. Ο ξηρός ατμός συμπιέστηκε σε:  

• 0,32 MPa (περίπτωση δοκιμής 2-1) 

• 0,5 MPa (περίπτωση δοκιμής 2-2) 

Η υψηλότερη  αποδοτικότητα εγκαταστάσεων υπολογίστηκε για τη περίπτωση 

0,32 MPa (βλέπε Εικόνα 51 παραρτήματος). Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη 

λιγότερη απαραίτητη ενέργεια για τη συμπίεση. Η υπολογισμένη παραγωγή ισχύς 

καθώς επίσης και ο βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης παρουσιάζονται στον πίνακα 

(Πίνακας 8). Τα αντίστοιχα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ξηραντή 

ρευστοποιημένης κλίνης δίνεται στην Εικόνα 14. 
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4.5.4. Μηχανική - θερμική αφαίρεση υγρασίας (MTE) 

Το MTE είναι ένας συνδυασμός θερμικής και μηχανικής εξαγωγής της υγρασίας. 

Έναντι των προηγούμενων διαδικασιών, η λειτουργία της αφαίρεσης της υγρασίας 

MTE δεν είναι συνεχής αλλά εκτελείται σε κύκλους. Αν και η τελική περιεκτικότητα 

σε υγρασία των ξηρών καυσίμων είναι υψηλότερη, η διαδικασία δίνει στοιχεία 

υψηλής αποδοτικότητας που παρουσιάζουν έτσι μια ελκυστική εναλλακτική λύση. Ο 

υψηλός βαθμός απόδοσης οφείλεται από τη μειωμένη ενεργειακή απαίτηση που είναι 

απαραίτητη για την αφαίρεση της υγρασίας σε σύγκριση με τις άλλες εξεταζόμενες 

διαδικασίες ξήρανσης. 

Πίνακας 9: Απόδοση και ισχύς για τον ΜΤΕ ξηραντή 

Περίπτωση δοκιμής Pgross (MW) Pnet (MW) η(%) 

3 354.02 328.87 44.48 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ξηραντή ΜΤΕ που εξετάστηκαν 

για την εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονται στον πίνακα 

(Πίνακας 9) και στο διάγραμμα ροής (βλέπε Εικόνα 52 του παραρτήματος).  

4.6. Σχολιασμός των Μεθόδων Ξήρανσης 

Όλα τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης δοκιμών συνοψίζονται στον 

πίνακα (Πίνακας 10). Όπως τονίζεται στον πίνακα, κατά την εφαρμογή των 

προξηραμένων καυσίμων μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 

περίπου 20%. 

Πίνακας 10: Σύγκριση όλων των περιπτώσεων δοκιμής ξήρανσης 

Περίπτωση δοκιμής (μέθοδος 
ξήρανσης) 

Κατανάλωση 
ακατέργαστου 
καυσίμου (kg/s) 

Μέση κατανάλωση 
ξήρανσης (Kg/s) 

(% του συνολικού) 

ΔPgross 
(MW) 

ΔPnet 
(MW) 

Δη 
(%) 

Ανακυκλοφορία Καυσαερίων 162.30 190.0 (24.16%) - - - 
  100.0 (21.81%)    
Σωληνοειδής ξηραντής 1-1 130.15 74.87 -35.5 -32.4 4.71 
Σωληνοειδής ξηραντής 1-2 132.10 73.62 -41.1 -38.0 3.33 
Σωληνοειδής ξηραντής 1-3 131.56 72.39 -66.1 -61.9 0.24 
WTA ξηραντής 2-1 130.10 68.08 - -16.6 6.90 
WTA ξηραντής 2-2 134.95 74.24 +4.4 -21.9 4.61 
ΜΤΕ ξηραντής  3 132.50 10.53 -8.8 -7.0 7.39 

Ο σωληνοειδής ξηραντής εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς σε βιομηχανικό επίπεδο για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, οι μέθοδοι ξήρανσης όπου είτε δεν 
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απομαστεύεται καθόλου ατμός από το στρόβιλο είτε απαιτείται μόνο ένα μικρό ποσό 

για τη διαδικασία ξήρανσης φαίνονται να είναι ελκυστικότερες. Εάν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί ατμός απομάστευσης από τον στρόβιλο τότε η επιλεγμένη πίεση 

πρέπει να είναι η χαμηλότερη πιθανή (σωληνοειδής ξηραντής). Το ίδιο συμπέρασμα 

για την επιρροή της πίεσης στην αποδοτικότητα εγκαταστάσεων ισχύει στην 

περίπτωση, όπου η εξατμισμένη υγρασία αξιοποιείται για την διαδικασία ξήρανσης 

WTA. Οι μέθοδοι WTA και MTE έχουν αποδειχθεί οι περισσότερο αποδοτικές 

τεχνικές ξήρανσης. Συγκρινόμενη με την διαδικασία WTA, η διαδικασία MTE 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερη καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία  

οφείλεται στην μικρότερη κατανάλωση ενέργειας αυτής της μεθόδου. 

Όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 16, για μερικές από τις περιπτώσεις δοκιμής, 

εμφανίζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων για τον ελληνικό λιγνίτη 

και αυτών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για άλλους τύπους άνθρακα (ειδικά 

γερμανικοί). Αυτό οφείλεται στα διαφορετικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά της 

διαδικασίας ξήρανσης και της θερμοδυναμικής βελτιστοποίησης. Εντούτοις, οι 

υπολογισμένες αυξήσεις της απόδοσης για τις διάφορες περιπτώσεις ξήρανσης είναι 

ίδιες περίπου με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. 

 
Αύξηση απόδοσης 

Εικόνα 16: Σύγκριση των υπολογισμένων βαθμών απόδοσης 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας 10), η ολοκλήρωση της προξήρανσης στο 

σχέδιο της ηλεκτρικής παραγωγής οδηγεί σε μια ουσιαστική αύξηση στην απόδοση 

αλλά μειώνει επίσης την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό οφείλεται στον ατμό 

απομάστευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διαδικασία προξήρανσης. [9] 
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5. Μέθοδος Ξήρανσης WTA 

5.1. Η Βασική Ιδέα για την Προξήρανση του Λιγνίτη 

Ο λιγνίτης είναι καύσιμο  με περιεκτικότητα σε υγρασία παραπάνω από 50%. 

Κατά συνέπεια, στις συμβατικές λιγνιτικές μονάδες παράγωγης ενέργειας, ένα μέρος 

της θερμότητας των καυσίμων, καταναλώνεται στο λέβητα κατά τη διάρκεια της 

καύσης για να εξατμίσει η υγρασία που περιέχεται στο καύσιμο. Η υγρασία του 

καυσίμου εξέρχεται από τον λέβητα ως ατμός μαζί με τα καυσαέρια, έτσι η 

θερμότητα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της εγκατάστασης και 

χάνεται (βλέπε Εικόνα 17). 

 
Εικόνα 17: Συμβατική μέθοδος ξήρανσης και μέθοδος ξήρανσης WTA 

Η ξήρανση του λιγνίτη είναι βασισμένη στην ιδέα της ανάκτησης της 

θερμότητας που απαιτείται για να ατμοποιήσει την υγρασία που περιέχεται στο 

καύσιμο. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα για να γίνει η ξήρανση εξεργειακά πιο  

αποδοτική, είναι η απομάστευση χαμηλής θερμοκρασίας ατμού από τον στρόβιλο της 

μονάδας και χρησιμοποίηση της ενέργειας της εξατμισμένης υγρασίας του καυσίμου 

στη διαδικασία της εγκατάστασης παραγωγής. Η Εικόνα 17 απεικονίζει τον ξηραντή 

που θεωρείται ως μέρος της διαδικασίας μέσα στο σύστημα του κυκλώματος νερού-

ατμού και επιδεικνύει πώς αυτό έχει αντίκρισμα στο ισοζύγιο ενέργειας της 

εγκατάστασης. Η  Εικόνα 18 παρουσιάζει το θεωρητικό δυνατό κέρδος απόδοσης που 
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επιτυγχάνεται από την πλήρης, χωρίς απώλειες ξήρανση και το κέρδος απόδοσης 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο ξήρανσης WTA. 

 
Εικόνα 18: Θεωρητικό κέρδος απόδοσης και κέρδος απόδοσης μεθόδου WTA 

Η διαφορά μεταξύ μιας συμβατικής λιγνιτικής μονάδας και μίας μονάδας που 

περιλαμβάνει ξήρανση λιγνίτη γίνεται προφανής κατά την εξέταση των απωλειών 

θερμότητας των καυσαερίων. Στην πρώτη περίπτωση, το καυσαέριο εξέρχεται από 

τον λέβητα μαζί με το ατμοποιημένη υγρασία που περιέχεται στο καύσιμο. Στην 

περίπτωση της ξήρανσης λιγνίτη τα καυσαέρια όχι μόνο δεν περιέχουν την υγρασία 

αλλά αντ' αυτού η υγρασία του καυσίμου οδηγείται προς την εγκατάσταση. Ως εκ 

τούτου, η διαφορά βρίσκεται στη θερμότητα εξάτμισης της υγρασίας του καυσίμου, η 

οποία στην περίπτωση της ξήρανσης του λιγνίτη μπορεί να μεταφερθεί στο κύκλωμα 

νερού ατμού της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

ως πρόσθετη διαθέσιμη θερμότητα. Εάν, ιδανικά, ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί 

αυτή η θερμότητα χωρίς απώλειες, όταν δηλαδή ο λιγνίτης είναι εντελώς ξηρός 

(τελική περιεκτικότητα σε υγρασία =0), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κέρδος 

στην απόδοση όπως αυτή που παρουσιάζεται  στην Εικόνα 18, στην άνω καμπύλη. 

Όσο υψηλότερη η περιεκτικότητα σε υγρασία του λιγνίτη, τόσο μεγαλύτερο το 

κέρδος στην απόδοση έναντι των συμβατικών λιγνιτικών μονάδων με τον ίδιο τύπο 

ακατέργαστου λιγνίτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια περιεκτικότητα σε 
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υψηλότερη υγρασία επιτρέπει μεγαλύτερο ποσό θερμότητας ξήρανσης για να 

ανακτηθεί. Αλλά φυσικά, όπως συμβαίνει και με τη διαδικασία του ακατέργαστου 

λιγνίτη, η εγκατάσταση που περιλαμβάνει ξήρανση απαιτεί επίσης περισσότερη 

θερμότητα ξήρανσης για λιγνίτη που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.  

Η διαδικασία αυτή καθιστά πιθανό οι συμβατικές μονάδες να λάβουν μια υψηλή 

αύξηση στην απόδοση από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική ανάπτυξη στο κοντινό 

μέλλον.  

Εξετάζοντας συνολικά τα ισοζύγια, η ξήρανση λιγνίτη συμπεριλαμβανομένης 

της θερμότητας συμπύκνωσης του ατμού, από την υγρασία που περιέχεται στο 

καύσιμο, για το κύκλωμα νερού ατμού, μπορεί να θεωρηθεί ως εφαρμογή 

αποκαλούμενης υψηλής απόδοσης τεχνολογία λεβήτων. 

 
Εικόνα 19 Σύγκριση απόδοσης με και χωρίς ξήρανση WTA 

Η Εικόνα 19 απεικονίζει την αποδοτικότητα των συμβατικών εγκαταστάσεων 

λιγνίτη παραγωγής ενέργειας και των εγκαταστάσεων λιγνίτη παραγωγής ενέργειας 

με ξήρανση καυσίμου σε σχέση με την περιεκτικότητα του ακατέργαστου λιγνίτη σε 

υγρασία. Ο ξηρός άνθρακας έχει μια περιεκτικότητα σε υγρασία 12%. Σύμφωνα με 

δοκιμές η αποδοτικότητα συσχετίζονται με την καθαρή θερμαντική αξία του 

ακατέργαστου λιγνίτη που χρησιμοποιείται. Όπως μπορεί να φανεί και από την 

Εικόνα 18, το κέρδος στην απόδοση που λαμβάνεται από την ξήρανση,  αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε υγρασία. [12] 
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5.2. Τεχνολογία Ξήρανσης WTA 

Στις εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται ξήρανση WTA (ξήρανση 

ρευστοποιημένης κλίνης με εσωτερική χρησιμοποίηση θερμότητας της υγρασίας), ο 

λιγνίτης μένει στάσιμος στην ρευστοποιημένη κλίνη με χρήση ελαφρώς 

υπερθερμασμένου ατμού. Η ξήρανση του λιγνίτη σε μια καθαρή ατμόσφαιρα ατμού 

είναι η προϋπόθεση για την ισόθερμη συμπύκνωση των ατμών που παράγονται κατά 

τη διάρκεια της ξήρανσης και για μια εκτενή ανάκτηση της ενέργειας που απαιτείται 

για την ξήρανση. Και το γεγονός ότι η ξήρανση  συμβαίνει σε σχετικά χαμηλή 

θερμοκρασία κοντά στους 110°C κάνουν  την μέθοδο WTA μια ιδιαίτερα ενεργειακά 

αποδοτική τεχνολογία που παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της απόδοσης των 

σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένων στο 

λιγνίτη.  

 
Εικόνα 20: Ρευστοποιημένη κλίνη WTA 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις των μονάδων (π.χ. ατμοπαραγωγοί, εξαερωτές 

άνθρακα) η τεχνολογία WTA μπορεί να εφαρμοστεί για ξήρανση τραχύ-κόκκου με 

αρχικό μέγεθος κόκκου 0-6 χιλ. ή για την ξήρανση λεπτού-κόκκου με αρχικό μέγεθος 

κόκκου 0-2 χιλ. Αλλά όταν το στάδιο της ξήρανσης υιοθετείται στις παραδοσιακές 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας βασισμένες στο λιγνίτη, η ξήρανση λεπτού-

κόκκου 0-2 χιλ. με την μέθοδο WTA έχει ουσιαστικά τεχνικά και οικονομικά 

πλεονεκτήματα. 
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Ο πυρήνας της τεχνολογίας WTA είναι ο ξηραντής ρευστοποιημένης κλίνης 

(βλέπε Εικόνα 20) που λειτουργεί σε μικρή υπερπίεση. Η ενέργεια που απαιτείται για 

τη ξήρανση παρέχεται από τους εναλλάκτες θερμότητας που εγκαθίστανται μέσα στο 

ξηραντή, οι οποίοι θερμαίνονται από ατμό χαμηλής πίεσης στροβίλου (ή από 

ανασυμπιεσμένο ατμό). Η ρευστοποιημένη κλίνη χρησιμοποιεί εκ νέου μέρος του 

ατμού από την υγρασία του καυσίμου αφού πρώτα περάσει από φίλτρα για να 

καθαριστεί (βλέπε Εικόνα 21). Ο ξηρός λιγνίτης που εξέρχεται από τον ξηραντή έχει 

περιεκτικότητα σε υγρασία κοντά στο 12%, το οποίο σημαίνει ότι για μία 

περιεκτικότητα σε υγρασία του ακατέργαστου λιγνίτη 50% περίπου το 86% του 

αρχικής υγρασίας εξατμίζεται. Για μια περιεκτικότητα σε υγρασία του ακατέργαστου 

λιγνίτη 60% περίπου το 91% της αρχικής υγρασία που περιέχεται στο καύσιμο 

εξατμίζεται. Ο ξηρός λιγνίτης παρέχεται στη συνέχεια στον ατμοπαραγωγό της 

εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. [12] 

 
Εικόνα 21: Διάγραμμα ροής WTA 

5.3. Ξήρανσης WTA με Συμπύκνωση Ατμού 

Η Εικόνα 21 παρουσιάζει το απλουστευμένο διάγραμμα ροής της παραλλαγής 

WTA με τον ατμό συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται για να προθερμάνει το νερό 

τροφοδοσίας του λέβητα. Ο ξηραντής ρευστοποιημένης κλίνης θερμαίνεται με ατμό 

χαμηλής πίεσης κοντά στα 4bar που λαμβάνεται από το στροβίλου. Η υγρασία του 

καυσίμου που έχει αφαιρεθεί υπό μορφή ατμού (ατμός με καύσιμο) καθαρίζεται με 

ηλεκτροστατικά φίλτρα και στη συνέχεια συμπυκνώνεται ισοθερμικά με το ψυχρό 
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ρεύμα του νερού τροφοδοσίας που προέρχεται από τον συμπυκνωτή και θερμαίνεται 

σε θερμοκρασία κοντά στους 100°C. Συνεπώς, ο ατμός απομάστευσης που απαιτείται 

για να προθερμάνει το τροφοδοτικό νερό του λέβητα σε μια συμβατική μονάδα 

παραμένει μέσα στο τμήμα του στροβίλου, που οδηγεί σε μια αύξηση στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και μια αντίστοιχη άνοδο στην απόδοση.  

Το τμήμα του ατμού που μπορεί να παρασχεθεί στους προθερμαντές του 

τροφοδοτικού νερού, αφ' ενός, καθορίζεται είτε από την περιεκτικότητα σε υγρασία 

του ακατέργαστου λιγνίτη είτε από την παραχθείσα ποσότητα νερού που έχει 

αφαιρεθεί υπό μορφή ατμού, και, αφ’ ετέρου, από τα στοιχεία του ψυχρού ρεύματος 

του τροφοδοτικού νερού που προέρχεται από τον συμπυκνωτή. Ρίχνοντας την 

θερμοκρασία του ατμού χαμηλότερα και εισάγοντας δεύτερο προθερμαντή. Οι 

υπολογισμοί δείχνουν ότι μια περιεκτικότητα σε υγρασία του ακατέργαστου λιγνίτη 

κοντά στο 50% επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί περίπου το 65% της ποσότητας του 

ατμού για να προθερμάνει το νερό τροφοδοσίας για ένα στάδιο συμπύκνωσης, ενώ 

φτάνει στο 85% όταν εφαρμόζονται δύο σταδία συμπύκνωσης ατμού. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι παρέχεται ατμός από τον κύριο στρόβιλο, η 

λειτουργία της εγκατάστασης ξήρανσης συνδέεται στενά με τη λειτουργία της 

μονάδας εγκαταστάσης παραγωγής ενέργειας. Για μια περιεκτικότητα σε υγρασία του 

ακατέργαστου λιγνίτη κοντά στο 50%, η άνοδος στην απόδοση έναντι παραδοσιακών 

βασισμένων στο λιγνίτη εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας είναι περίπου 9.3% 

όταν χρησιμοποιείται ένα στάδιο συμπύκνωσης, και περίπου 10.2% όταν 

χρησιμοποιούνται δύο σταδία συμπύκνωσης. [8] 
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6. Επανασχεδιασμός και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της 

μονάδας 

Καταρχήν όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αυξήσεις 

στον βαθμό απόδοση, τα στοιχεία λιγνίτης/αέρας/καυσαέριο καταλήγουν να έχουν 

χαμηλότερες τιμές. Εάν, για περίπτωση, έχουμε αύξηση της απόδοσης κατά 10% σε 

γενικές γραμμές, μειώνεται η εισαγωγή φυσικού λιγνίτη 9.1 %. Το καυσαέριο θα 

μειώνεται και αυτό αναλόγως. Αλλά η προξήρανση του λιγνίτη έχει µια άλλη 

επίδραση. Δεν μειώνεται μόνο η κατανάλωση του φυσικού λιγνίτη, αλλά η 

εξατμισμένη υγρασία που εξάγεται στον ξηραντήρα  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για άλλες διεργασίες. 

Το σύστημα ατµοποίησης (σωλήνες ανόδου-καθόδου) στις μονάδες 

προξηραμένου λιγνίτη δεν θα υποστούν αλλαγές σε σχέση µε το συμβατικό σύστημα 

φυσικού λιγνίτη. Οι παράμετροι ατμού, πίεση συμπυκνωτών, εναλλάκτες 

τροφοδοτικού νερού, και τα σημεία εξαγωγής παραμένουν τα ίδια και – ανάλογα µε 

το πώς οι εγκαταστάσεις ξήρανσης είναι τοποθετημένες – ακόμη και οι ποσότητες 

ενεργού ατμού παραμένουν όπως είναι ή τροποποιούνται ελαφρώς. 

 

6.1. Ατμοπαραγωγοί Προξηραμένου Λιγνίτη 

Οι ατμοπαραγωγοί που εγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 

προξηραμένου λιγνίτη υποβάλλονται σε αρκετές τροποποιήσεις εκτός από το γεγονός 

ότι η μονάδα ξήρανσης είναι απαλλαγμένη από μύλους και ανακυκλοφορούντα 

καυσαέρια.. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις γίνονται στο σύστημα καύσης . Ο 

ξηρός λιγνίτης αποθηκεύεται προσωρινά στα σιλό και μεταβιβάζεται πνευματικά 

απευθείας στους καυστήρες χωρίς περαιτέρω άλεση ως εκ τούτου, αυτό το σύστημα 

είναι ένα έμμεσο σύστημα καύσης δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανάγκη ώστε να 

εγκατασταθούν μύλοι ξήρανσης όπως στην περίπτωση του συμβατικού 

ατμοπαραγωγού, οι καυστήρες είναι τοποθετημένοι ο ένας επάνω από τον άλλον, 

επιτρέποντας σε γενικές γραμμές τη συμμετρική τροφοδοσία της εστίας. Αυτοί οι 

καυστήρες δεν είναι multi-jet καυστήρες όπως εκείνοι που χρησιμοποιούνται στις 

εστίες φυσικού λιγνίτη, αλλά καυστήρες παρόμοιοι µε εκείνους που 

χρησιμοποιούνται μέσα στους ατμοπαραγωγούς µε καύσιμο τον λιθάνθρακα. 



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 44

 

 
Εικόνα 22: Αλλαγή της κατάστασης στον ατμοπαραγωγό λόγω της υψηλής θερμογόνου 

δύναμης 

Η υψηλή θερμογόνος δύναμη του προξηραμένου λιγνίτη αλλάζει τη θερμική 

κατάσταση που επικρατεί στους ατμοπαραγωγούς. Η μετάδοση θερμότητας ξεκινά σε 

µια πολύ υψηλότερη θερμοκρασία αδιαβατικής καύσης. Κατά συνέπεια, έναντι των 

λεβήτων φυσικού λιγνίτη ένα μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο της θερμότητας που 

παράγεται εκλύεται μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία εξόδου της εστίας (είναι 

προκαθορισμένη από τις ιδιότητες της τέφρας ). Αυτό διευκρινίζεται από το απλό Q-t 

διάγραμμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 22. Το ποσό θερμότητας που 

απορροφάται από τη μεμβράνη του τοιχώματος του ατμοπαραγωγού είναι αντίστοιχα 

υψηλότερο, οδηγώντας σε µια άνοδο της θερμοκρασίας του ατμού στον τοίχο. Η 

θερμοκρασία υπερβαίνει τα όρια της αντοχής των υλικών του τοιχώματος που είναι 

διαθέσιμα σήμερα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος να πέσει η θερμοκρασία του 

ατμού στο τοίχωμα είναι µε την ανακυκλοφορία των καυσαερίων. Για να γίνει αυτό, 

ένα μέρος του ψυχόμενου καυσαερίου διακλαδίζεται από τα ηλεκτροστατικά φίλτρα 

και μεταφέρεται πίσω στη ζώνη καύσης. Κατ' αυτό τον τρόπο, η αδιαβατική 

θερμοκρασία πέφτει πάλι και το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται στο φούρνο 

μειώνεται. Από θερμικής άποψης, το καυσαέριο που ανακυκλοφορεί αντικαθιστά την 

υγρασία που λείπει από τον προξηραμένο λιγνίτη. 

Συνολικά, οι συνθήκες που επικρατούν στους ατμοπαραγωγούς είναι 

ευνοϊκότεροι όταν χρησιμοποιείται ξηρός λιγνίτης σε σύγκριση µε όταν 

χρησιμοποιείται ο φυσικός λιγνίτης. Γι’ αυτό ο λιγνίτης έχει γενικά µια σταθερή 
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περιεκτικότητα σε υγρασία περ. 12 %, και έτσι η τιμή της θερμογόνου δύναμης 

αυξομειώνεται πολύ λιγότερο. Όταν υπάρχει διακύμανση, αυτό μπορεί να γίνεται από 

την περιεκτικότητα της τέφρας, και γι’ αυτό η διακύμανση είναι η μισή σε σχέση µε 

τον φυσικό λιγνίτη. Συνεπώς, οι διακυμάνσεις έχουν πολύ λιγότερη επίδραση και στο 

σχεδιασμό και στη λειτουργία του ατμοπαραγωγού και των τμημάτων τους. 

Επιπλέον, η ανακυκλοφορία των καυσαερίων προσφέρει πρόσθετη δυνατότητα στο 

να εξαλείφουν οι διαφορές στην ποιότητα του λιγνίτη. Κατά συνέπεια, το σημείο 

σχεδιασμού προσεγγίζει το σημείο λειτουργίας, και αυτοί οι ατμοπαραγωγοί μπορούν 

να λειτουργήσουν μέσα στο εύρος του ιδανικού σημείου λειτουργίας συχνότερα από 

ότι οι ατμοπαραγωγοί φυσικού λιγνίτη. Η μικρή διακύμανση στις ιδιότητες του 

άνθρακα και το γεγονός ότι οι καυστήρες είναι τοποθετημένοι ένας επάνω από άλλο, 

επιτρέποντας πάντα την συμμετρική καύση, το αποτέλεσμα στην εστία στις 

επιφάνειες συναλλαγής θερμότητας είναι ότι εκτίθενται στη θερμότητα πιο 

ομοιόμορφα όσον αφορά τη ροή, έτσι ώστε ο κίνδυνος δημιουργίας σκουριάς και 

επικαθίσεων να μειώνεται. 

Τα τμήματα που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ατμοπαραγωγου είναι 

ωφελούμενα από τις σταθερότερες θερμογόνους δυνάμεις του λιγνίτη. 

Τα σημεία σχεδίασης των ESP, που επηρεάζονται από τον ανεμιστήρα έλξης, και 

του FGD, τα οποία είναι καθορισμένα από τη χρησιμοποίηση του λιγνίτη µε 

μικρότερη θερμογόνο δύναμη, προσεγγίζει επίσης τα στοιχεία της κανονικής 

λειτουργίας, έτσι ώστε – όπως αντίθετα επικρατούν συνθήκες στις μονάδες µε φυσικό 

λιγνίτη – να υπάρχει λιγότερη ανάγκη για μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση µε την 

κανονική λειτουργία. [12] 

6.2. Σχεδιασμός Ξηραντήρα 

Η τροφοδοσία του άνθρακα γίνεται διατηρώντας σταθερή ατμοσφαιρική πίεση 

στον ξηραντήρα. Ένα σύστημα αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για την τεχνολογία WTA 

που εγκαθίσταται στο πάνω μέρος του ξηραντήρα όπου διανέμει τον φυσικό λιγνίτη 

στην επιφάνεια της ρευστοποιημένης κλίνης. Η ρευστοποιημένη κλίνη µε τον 

εναλλάκτη θερμότητας βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του ξηραντήρα. Η θέρμανση 

γίνεται από το χαμηλής πιέσεως ατμό ή εναλλακτικά (ανάλογα µε την παραλλαγή της 

διαδικασίας) από πεπιεσμένο ατμό όπου η πίεση παίρνει τιμές μεταξύ 3 και 4 bar. Η 

ρευστοαιώρηση επιτυγχάνεται από ένα σύστημα που προσαρμόζεται αναλόγως τους 
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όρους της ξήρανσης λιγνίτη. Στο κατώτατο σημείο της ρευστοαιώρησης, ο ξηρός 

άνθρακας απομακρύνεται από τη σταθερή κλίνη µέσω τροφοδοτών. [11] 

6.3. Σχεδιασμός Λέβητα 

Οι λέβητες προξηραμένου λιγνίτη συνεπώς έχουν σχεδιαστεί µε θερμοκρασίες 

εξόδου των καυσαερίων τέτοιων ώστε να µην απέχουν πολύ από εκείνες µε των 

λεβήτων που λειτουργούν µε φυσικό λιγνίτη. Λόγω της υψηλής αδιαβατικής 

θερμοκρασίας καύσης, τα μεγαλύτερα ποσά θερμότητας θα πρέπει να μεταφερθούν 

στο θάλαμο καύσης το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις για το σχεδιασμό του 

κλιβάνου. 

Η βέλτιστη θερμοκρασία επιτυγχάνεται µε θερμές ζώνες στο κέντρο του φούρνου 

και ψυχρότερες περιοχές στα άκρα, ενώ οι ασυμμετρίες είναι αναπόφευκτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δύο στοιχεία υπόψη ο όμιλος Alstom πρότεινε έναν 

κλίβανο θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίου για το λέβητα προξηραμενου λιγνίτη να 

είναι 20K υψηλότερο από ένα λέβητα φυσικού λιγνίτη, η ελαφρά αύξηση της 

θερμοκρασίας είναι λόγω της συμμετρικής διαμόρφωσης. 

Αυτές οι προϋποθέσεις ωστόσο, θα οδηγήσουν σε ύψος θαλάμου καύσης για 

1000MWe λέβητες άνω των 100µ (βλέπε Εικόνα 23). Για την επιστροφή στην 

οικονομικότερη λύση όσον αφορά τις διαστάσεις και για την αποφυγή 

χρησιμοποίησης επιπλέον υλικών για το παρόν διαθέσιμο σύστημα σωληνώσεων 

ανόδου-καθόδου, μπορεί να γίνει χρήση ενός συστήματος ανακυκλοφορίας 

καυσαερίων. 

Επίσης το ύψος μπορεί να μειωθεί µε την αύξηση της διατομής του λέβητα. Επί 

του παρόντος, διατομές 26 x 26 m θεωρούνται κατασκευάσιμες. [11] 

 

6.4. Συμμετρική Καύση 

Η έννοια της συμμετρικής καύσης αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του 

λέβητα φυσικού λιγνίτη. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει επίσης µια ενιαία 

προμήθεια πρώτων υλών στην κάμινο σε μερικό φορτίο λειτουργίας. Αυτή η ρύθμιση 

επιτρέπει πιο ομοιόμορφη ροή θερμότητας και διανομή της θερμοκρασίας που πρέπει 

να επιτευχθεί στην περιοχή του καυστήρα, η οποία θα έχει ευνοϊκή επίδραση στον 
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σχηματισμό υπολειμμάτων .Η κατάσταση αυτή συμφωνεί και µε τα αποτελέσματα 

της CFD ανάλυσης. Παρόμοια µε τον ασφαλτούχο άνθρακα ,οι καυστήρες είναι 

διατεταγμένοι κατά τις γωνίες που επιτρέπει έτσι τη μέγιστη αξιοποίηση του όγκου 

του κλιβάνου. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή ελαχιστοποιεί την αντιροή στον επιμέρους 

καυστήρα. Ως αποτέλεσμα, οι μικρότερες ποσότητες θερμών καυσαερίων που 

περιέχουν σωματίδια άνθρακα, που δεν έχουν ακόμη καεί να καίγονται στα 

τοιχώματα του θαλάμου καύσης μειώνοντας έτσι την τάση για επικαθήσεις. 

 
Εικόνα 23: Λέβητας προξηραμένου λιγνίτη 1000MWe 

Η Εικόνα 24 παρέχει µια επισκόπηση των καυστήρων. Δείχνει έναν θάλαμο καύσης 

για λέβητα 1000 MWe. Ο θάλαμος καύσης αποτελείται από έξι καυστήρες ξηρού 

λιγνίτη τοποθετημένοι σε σειρά ο ένας πάνω από τον άλλο. Καθένας από αυτούς τους 
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καυστήρες διατεθεί ένα άνοιγμα για αέρα. Οι βοηθητικοί καυστήρες πετρελαίου είναι 

ενσωματωμένοι στους καυστήρες ξηρού λιγνίτη. [11] 

 
Εικόνα 24: Καυστήρας ξηρού λιγνίτη 

6.5. Λειτουργικά Στοιχεία WTA 

Η μέθοδος ξήρανσης WTA περιλαμβάνει τα ακόλουθα λειτουργικά στοιχεία: 

• Εκκαθάριση του συστήματος µε το άζωτο, προκείμενου να απομακρυνθούν τυχόν 

ο αέρας και άλλα εύφλεκτα αέρια. Το άζωτο παρέχεται από ένα ξεχωριστό 

σύστημα παροχής αζώτου. 

• Αύξηση της πίεσης στο σύστημα μέχρι την πίεση λειτουργίας µε την εισαγωγή 

του αζώτου. Εκτός από την λειτουργία της εκκαθάρισης, το άζωτο 

χρησιμοποιείται για να αυξήσει την πίεση και να διατηρήσει την πίεση 

λειτουργίας σταθερή. Η πίεση του συστήματος εμποδίζει την είσοδο του αέρα από 

τις διαρροές. 

• Εάν η περιεκτικότητα σε O2 του ατμού στο ESP είναι κάτω από µια κρίσιμη τιμή 

τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας . 

• Η θερμοκρασία της ρευστοποιημένης κλίνης αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία 

λειτουργίας από την εισαγωγή ατμού ο οποίος λαμβάνεται µε απομάστευση από 

τον ατμοστρόβιλο (ή από βοηθητικό λέβητα ή / και από ένα σύστημα θέρμανσης). 

Η θεοκρασία θα αυξηθεί μέχρι τη θερμοκρασία λειτουργίας. 

• Το άζωτο στον ξηραντήρα θα αντικατασταθεί από τον ατμό, ενώ η πίεση θα 

διατηρηθεί σταθερή στην τιμή της πίεσης λειτουργίας. 
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• Ο προξηραμένος λιγνίτης τροφοδοτείται στο ξηραντήριο πριν του ακατέργαστου 

λιγνίτη, γιατί ο προξηραμένος λιγνίτης έχει καλύτερες ιδιότητες στη 

ρευστοαιώρηση από τον ακατέργαστο λιγνίτη. 

• Μετά την ρευστοαιώρηση του προξηραμένου λιγνίτη έχει σειρά ο ακατέργαστος 

λιγνίτης να τροφοδοτηθεί στο ξηραντήριο και ξεκινά η διαδικασία της ξήρανσης. 

• Ο συμπιεστής ατμού τίθεται σε λειτουργία, επιτρέποντας την παύση λειτουργίας 

του ατμού που χρησιμοποιήθηκε για την εκκίνηση της διαδικασίας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι: 

• Η φόρτιση μπορεί να διαφοροποιείται για τον ξηραντήρα WTA προσαρμόζοντας 

τη ροή του ακατέργαστου λιγνίτη στον ξηραντήρα. 

• Η ταχύτητα της ρευστοαιώρησης παραμένει σταθερή και, συνεπώς, είναι 

ανεξάρτητη του φορτίου. 

• Η απαιτούμενη ενέργεια ξήρανσης προσαρμόζεται µε τη μεταβολή της 

θερμότητας από τον εγκατεστημένο εναλλάκτη θερμότητας. 

• Η ποιότητα της διεργασίας ξήρανσης ελέγχεται µέσω ενός μετρητή υγρασίας στο 

ξηραντήριο.
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7. Προοπτική Επένδυσης για την Μονάδα WTA 

Για την επένδυση σε μία τέτοια μονάδα όπως η WTA, αφού εξεταστεί αν είναι 

εφικτή η εισαγωγή μία τέτοιας τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το κόστος 

και η μείωση των ρύπων που θα επιφέρει η μονάδα WTA.  

7.1. Κόστος Επένδυσης για την Μονάδα WTA 

Η τεχνολογία WTA για την ξήρανση του λιγνίτη υψηλής περιεκτικότητας σε 

υγρασία είναι πολύ κοντά στην εμπορευματοποίηση. Αρκετά έργα επίδειξης που είναι 

σε εξέλιξη θα οδηγήσουν στην επόμενη γενιά εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε καύση λιγνίτη. Μια αύξηση της απόδοσης πάνω από τέσσερις 

ποσοστιαίες μονάδες είναι πραγματοποιήσιμη, ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας του 

φυσικού λιγνίτη, αλλά το κόστος επένδυσης δεν αναμένεται να αυξηθεί σε σύγκριση 

µε τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας µε καύσιμο το λιγνίτη. Το 

πρόσθετο κόστος που συνδέεται µε το ξηραντήριο θα αντισταθμίζεται από την 

εξοικονόμηση του λέβητα(εξάλειψη των αποθηκών του ακατέργαστου άνθρακα αλλά 

και οι μύλοι και οι αγωγοί για την ανακυκλοφορία καυσαερίων που προορίζονταν για 

την αποξήρανση) και η μείωση της διαδρομής των καυσαερίων, 

συμπεριλαμβανομένων το σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων, το οποίο 

ελαττώνεται λόγω του μικρότερου όγκου καυσαερίων και την αύξηση της 

αποδοτικότητας. 

Η Εικόνα 25 δίνει µια γενική εικόνα της μονάδας παραγωγής ενέργειας, που 

δείχνει την περιοχή WTA. [11] 
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Εικόνα 25: Περιοχή τοποθέτησης της WTA 

7.2. Μείωση Ρύπων με την Εισαγωγή της Μονάδας WTA 

Δεδομένου ότι το ενεργειακό ποσό που απαιτείται για την ξήρανση αυξάνεται µε 

το αυξανόμενο περιεχόμενο υγρασίας, η αύξηση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί 

από την τεχνολογία WTA στο θερμικό κύκλο η οποία απόδοση δεν έχει µια σταθερή 

τιμή, αλλά είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας σε υγρασία. Όσο υψηλότερο το 

ποσό υγρασίας που αφαιρείται µε την ξήρανση, τόσο μεγαλύτερη η καθαρή θερμιδική 

αξία βάση της δυνατότητας αύξησης της απόδοσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

µε την τεχνολογία WTA. Οι εκπομπές καυσαερίου που συνδέονται µε την ηλεκτρική 

παραγωγή (CO2, SO2, NOx) είναι άμεσα ανάλογες προς τα καύσιμα που εισάγονται 

ή ανάλογα προς την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Η 

αύξηση της απόδοσης που επιτυγχάνεται µέσω της τεχνολογίας WTA έχει έτσι µια 

άμεση συμβολή στη μείωση των ρύπων και περαιτέρω τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής συμβατότητας της ηλεκτρικής παραγωγής. Η Εικόνα 26 επεξηγεί τη 

δυνατότητα μείωσης της εκπομπής των ρύπων µε την αύξηση της απόδοσης της 

μονάδας. [11] 
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Εικόνα 26: Μεταβολη της παραγωγής CO2 με τον βαθμό απόδοσης της μονάδας
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8. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 

Το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε  για την προσομοίωση της μονάδας  

είναι το DNA (Dynamic Network Analysis). Το DNA είναι ένα πρόγραμμα αρκετά 

αποδοτικό για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης μιας μονάδας, κατά την 

προσομοίωση της. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό είναι εξειδικευμένο στον 

υπολογισμό του βαθμού απόδοσης και μάλιστα με πολύ καλές προσεγγίσεις σε σχέση 

με την πραγματικότητα για αρκετές περιπτώσεις.  

Το πρόγραμμα DNA είναι προϊόν της διδακτορικής διατριβής Δανού επιστήμονα 

(Brian Elmegaard) και της ομάδας του, στο πανεπιστήμιο Technical University of 

Denmark το 1999. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού 

FORTRAN 77 και λειτουργεί κατά ένα τρόπο, την περιγραφή του οποίου θα δωθεί 

στα επόμενα υποκεφάλαια. Έτσι λοιπόν αναλύεται ποια είναι τα βασικά στοιχεία της 

σύνταξης από τα οποία απαρτίζεται το βασικό μοντέλο με το οποίο προσομοιώθηκε η 

μονάδα και τα σενάρια, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται αναλυτικά σε επόμενα 

κεφάλαια.  

8.1. Περιγραφή του DNA 

Μια γενική περιγραφή της φιλοσοφίας του προγράμματος μπορεί να δοθεί από 

την Εικόνα 27 όπου παρουσιάζεται ένας απλός κύκλος Rankine, που αφορά 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με κύκλωμα νερού-ατμού, και το αντίστοιχο 

μοντέλο όπως το αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα 

αντιλαμβάνεται ένα κλειστό σύστημα με κόμβους και κλάδους πάνω στα οποία κάνει 

υπολογισμούς. Κάθε συσκευή αντιπροσωπεύεται από μία ρουτίνα η οποία 

προσομοιώνει τη λειτουργία της. 
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Εικόνα 27: Μεταφορά ενός απλού ενεργειακού συστήματος στη μορφή δικτύου 

Το DNA εφαρμόζει μια πινακοειδή αντιπροσώπευση του συστήματος. Η τελική 

μορφή των εξισώσεων που επιλύει το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ένα σύστημα n 

εξισώσεων με n αγνώστους το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί μαθηματικά με τη 

μορφή πινάκων της μορφής bxA = . Πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η κατεύθυνση των 

ροών μέσα στους κλάδους δεν ορίζεται κατά τη σύνταξη του μοντέλου. Αυτό 

επιτυγχάνεται κατά τη προσομοίωση, όπου μέσα από την επίλυση του μοντέλου, τα 

επιμέρους στοιχεία (ρουτίνες) υπολογίζουν την κατεύθυνση της ροής.  

Η προσέγγιση που κάνει το DNA σε ένα κύκλωμα είναι ανάλογη με αυτήν των 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν τα ρεύματα και οι τάσεις. Η διαφορά τάσης από ένα στοιχείου είναι η 

κατευθυντήρια δύναμη για τον καθορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του 

στοιχείου.  

Τα ρεύματα περνούν από τα στοιχείου και συνδέονται με τους κλάδους, ενώ οι 

τάσεις συνδέονται με κόμβους. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, οι δύο νόμοι του 

Kirchhoff εφαρμόζονται με μαθηματικό μοντέλο. Βάσει του νόμου του Kirchhoff, το 

άθροισμα των ρευμάτων σε έναν κόμβο είναι ίσο με το μηδέν. Ο νόμος τάσης του 

Kirchhoff λέει, ότι οι αλλαγές τάσης σε ένα κλειστό κύκλωμα είναι μηδέν.  

Στην περίπτωση του DNA τα δύο χαρακτηριστικά μεγέθη δεν είναι πλέον η τάση 

και το ρεύμα αλλά οι ροές μάζας και οι ενεργειακές ροές που προσδιορίζουν την 

κατάσταση στον κλάδο. Στους κόμβους η πίεση είναι η μεταβλητή και οι διαφορές 

πίεσης είναι οι κατευθυντήριες δυνάμεις για τη ροή μέσω των συστατικών.  
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Ο πρώτος νόμος Kirchhoff διατυπώνει ουσιαστικά μια εξίσωση συνέχειας για 

κάθε μία από τις μεταβλητές του κλάδου, όπως η εξίσωση συνέχειας για τις ροές 

μάζας και ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής για τις ενεργειακές ροές.  

Αναλογικά λοιπόν στο DNA τα πάντα είναι ορισμένα σε κάθε κόμβο και κλάδο 

με δεδομένα, τη ροή μάζας, τις ενθαλπίες και τις πιέσεις. 

Στις σχέσεις των συστατικών (components), οι ιδιότητες των ρευστών μπορούν 

συχνά να έχουν επιρροές. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοδυναμικές ιδιότητες είναι 

θεμελιώδους σημασίας στα ενεργειακά μοντέλα συστημάτων.  

Η ανωτέρω περιγραφή των ενεργειακών συστημάτων έχει καθορίσει μερικές από 

τις βασικές μεταβλητές ενός ενεργειακού συστήματος. Δεν είναι μόνο οι ροές μάζας 

που εφαρμόζονται ως μέσα για την ανταλλαγή της ενέργειας σε ένα μοντέλο, αλλά 

και η ροή θερμότητας και οι διαφορές πίεσης. Στο μοντέλο πρέπει να προσδιορίζονται 

οι κλάδοι που μεταφέρουν τις ροές μάζας και ενέργειας. 

Το συστατικό μοντέλο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 28 είναι μια 

αντιπροσώπευση ενός βασικού προτύπου που εφαρμόζεται στο DNA σε 

προσομοιωτικές διαδικασίες σταθερής κατάστασης ή δυναμικές.  

 
Εικόνα 28: Γενικευμένο μοντέλο DNA 
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Η μάζα και η ενέργεια που περιλαμβάνονται μπορούν να υπολογιστούν ως 

δυναμικές μεταβλητές. Οι εξισώσεις ισορροπίας για το γενικό συστατικό 

διατυπώνονται ως εξής:  

                                              [8–1] 

Για τα μοντέλα σταθερής κατάστασης και για τους κόμβους η εξίσωση συνέχειας 

απλοποιείται:  

                                                 [8-2] 

Η ισορροπία ενέργειας για ένα συστατικό στοιχείο στη γενικευμένη του μορφή 

εκφράζεται ως εξής: 

 [8-3] 

Για συστήματα όπου δεν λαμβάνεται υπόψη η δυναμική τους συμπεριφορά, η 

σχέση απλοποιείται: 

    [8-4] 

 

Σε έναν κόμβο, παρουσιάζεται μόνο ένας τύπος και έτσι η ενεργειακή ισορροπία 

θα εκφράζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

                                         [8-5] 

                                         [8-6] 

                                             [8-7] 
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Σύμφωνα με τη παραπάνω διατύπωση, καμία κατεύθυνση ροής δεν εφαρμόζεται. 

Για να γίνεται λοιπόν αντιληπτή η φορά, θα πρέπει οι ροές εισόδου και εξόδου να 

έχουν αντίθετα πρόσημα με τις ροές εξόδου να ορίζονται ως αρνητικές. [6] 

 

8.2. Μεθοδολογία Επίλυσης του Προγράμματος DNA 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος είναι η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται κατά την επίλυση συστημάτων των μη γραμμικών εξισώσεων. Η 

μέθοδος μπορεί να επιλεχθεί μεταξύ πολλών πιθανών μεθόδων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις που αφορούν,  την γενικότητα, την απλότητα, την αποδοτικότητα και την 

ευρωστία. Ο απλούστερος τρόπος για να είναι αποτελεσματικός ο υπολογισμός, θα 

ήταν, οι εξισώσεις να ήταν σαφής και κάθε μια να καθορίζει την τιμή μιας 

μεταβλητής. Όμως μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.  

Τα πλεονεκτήματα γενικά των μεθόδων επίλυσης συστημάτων εξισώσεων είναι, 

ότι οι ιδιότητές τους είναι γνωστές και αυτό το καθιστά ευκολότερο να επιλέγουν για 

ένα δεδομένο σκοπό. Επίσης η επέκτατικότητα ενός κώδικα οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην μεθοδολογία επίλυσης τέτοιων εξισώσεων.  

Στα μοντέλα ενεργειακών συστημάτων παρατηρείται, ότι αυτά συχνά περιέχουν 

κυκλικές διαδικασίες πράγμα που σημαίνει ότι, οι μη-επαναληπτικές μέθοδοι, δεν 

είναι κατάλληλες. Η μεθοδολογία επίλυσης πάνω στην οποία έχει δομηθεί το DNA 

είναι η Newton-Raphson οποία είναι ευρέως γνωστή και οι ιδιότητες της είναι καλές 

για την συγκεκριμένη χρήση. 

8.2.1. Μαθηματική διατύπωση της μεθόδου Newton 

Η μέθοδος Newton-Raphson εφαρμόζεται ευρέως λόγω της ταχείας σύγκλισης 

της στην τελική λύση. Πρόκειται δηλαδή για μία επαναληπτική μέθοδο, μέσω της 

οποίας η λύση της εξίσωσης F (x) =0 προσεγγίζεται με την εφαρμογή της σχέσεως: 

                                                      [8-8] 

όπου με xm παριστάνεται η τιμή του x (για την οποία: F(x)=0) στην m 

επανάληψη και με xm+1 , η νέα προσέγγιση του x που προκύπτει για την (m+1) 
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επανάληψη. Η προσεγγιστική αυτή σχέση προκύπτει από το ανάπτυγμα Taylor της 

F(x): 

              [8-9] 

στην οποία το ξ κείται μεταξύ του x και του xm. 

Από την περιγραφή της μεθόδου γίνεται φανερό ότι η μέθοδος αυτή απαιτεί την 

ύπαρξη μιας αρχικής λύσης. 

Η μέθοδος Newton-Raphson, επεκτείνεται και για την επίλυση ενός συστήματος 

εξισώσεων αντικαθιστώντας το x με το διάνυσμα x , την συνάρτηση F με το 

διάνυσμα F  και τον όρο 1/ (dF/dx) με το αντίστροφο 1−D  της Ιακωβιανής. Έτσι, εάν 

επιλύεται το σύστημα των εξισώσεων που έχει ως αγνώστους τις μεταβλητές Hi, των 

κόμβων, με i=1,j, το διάνυσμα H και η Ιακωβιανή D (ο πίνακας των μερικών 

παραγώγων, στον οποίο η γραμμή και η στήλη που αντιστοιχεί σε γνωστή τιμή της 

μεταβλητής Η έχει παραληφθεί) έχουν τις ακόλουθες συνιστώσες: 

                              [8-10] 

 

Η αρχική εξίσωση γράφεται πλέον:  

                                         [8-11] 

 

Ορίζοντας το διάνυσμα  z έτσι ώστε FzD
rr

=⋅ , η παραπάνω εξίσωση γράφεται: 

                                                        [8-12] 

όπου xr  το διάνυσμα των αγνώστων και το z προκύπτει από την επίλυση του 

γραμμικού συστήματος FzD
rr

=⋅ , αποφεύγοντας έτσι την αντιστροφή του πίνακα D 

που είναι δύσκολη από υπολογιστικής πλευράς. Με την μέθοδο Newton-Raphson 

επιτυγχάνεται η επίλυση ενός μη γραμμικού συστήματος εξισώσεων μέσω της 

επαναληπτικής επίλυσης ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Παρουσιάζει 
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δηλαδή αντιστοιχία με την μέθοδο της γραμμικοποίησης, έχοντας όμως το 

πλεονέκτημα ότι ο πίνακας D είναι συμμετρικός, γεγονός που βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητά του. 

8.2.2. Η τροποποιημένη μέθοδος Newton  

Για ένα μη γραμμικό σύστημα εξισώσεων που δίνονται στην μορφή: 

                                                                  [8-13] 

μια επαναληπτική λύση λαμβάνεται από τον προσδιορισμό των κατάλληλων 

μετατοπίσεων από τις μεταβλητές στο σύστημα σε κάθε βήμα επανάληψης:  

                                      [8-14] 

Προκειμένου να αρχίσει η μέθοδος, οι μεταβλητές χρειάζονται αρχικές τιμές πριν 

επαναληφθούν. Η μέθοδος ολοκληρώνεται επιτυχώς όταν το υπόλοιπο και οι 

μετατοπίσεις έχουν συγκλίνει σε μια τιμή, κοντά στο μηδέν όπως απαιτείται από το 

χρήστη. Εάν η σύγκλιση δεν λαμβάνεται μέσα σε έναν μέγιστο αριθμό επαναλήψεων 

ή λόγω άλλων προβλημάτων, η μέθοδος είναι αδιάφορη και ολοκληρώνεται χωρίς να 

βρεθεί μια λύση.  

Για τη σαφή μέθοδο Newton οι μετατοπίσεις των μεταβλητών σε μια επανάληψη 

βρίσκεται από: 

                                                        [8-15] 

όπου Ji καλείται ο Ιακωβιανός πίνακας. Τα στοιχεία του υπολογίζονται από τη 

σχέση: 

                                      [8-16] 

 

Το τελικό ποσοστό σύγκλισης της μεθόδου Newton λαμβάνεται γρήγορα. Από 

την άλλη πλευρά όμως, η μέθοδος δεν είναι ικανοποιητική, ακριβώς επειδή θα 

αποκλίνει, αν στο σύστημα δεν παρέχουμε αρκετά καλές αρχικές τιμές.  
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Μια άλλη κοινή τροποποίηση της μεθόδου είναι να διατηρηθεί ο ίδιος 

Ιακωβιανός πίνακας για διάφορες επαναλήψεις. Αυτό βελτιώνει την ταχύτητα της 

μεθόδου, επειδή ο υπολογισμός του Ιακωβιανού πίνακα είναι χρονοβόρος. [6]
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9. Μοντελοποίηση Μονάδας 

Για την μοντελοποίηση της Μονάδας IV του ΑΗΣ Καρδιάς χρησιμοποιήθηκαν 

συστατικά (component) του DNA για το κύκλωμα νερού ατμού, λέβητα και ξηραντή 

ρευστοποιημένης κλίνης (WTA). 

9.1. Περιγραφή Μοντελοποίησης Λέβητα 

Στον λέβητα εισέρχεται καύσιμο όπου καίγεται με προθερμασμένο (από τον 

λέβητα) αέρα και τα καυσαέρια αυτών προθερμαίνουν, ατμοποιούν και τέλος 

υπερθερμαίνουν το νερό που εισάγεται σε αυτόν. Τα συστατικά από τα οποία 

αποτελείται ο λέβητας είναι: 

• Καυστήρας - SOLBUR_4 

• Θάλαμος καύσης - FURNACE2 

• Υπερθερμαντήρας - HEATEX_1 

• Αναθερμαντήρας - HEATEX_1 

• Οικονομητήρας - HEATEX_1 

• Προθερμαντής αέρα καύσης - HEATEX_1 

9.1.1. Καυστήρας 

Στον καυστήρα γίνεται η καύση του καυσίμου με τον προθερμασμένο αέρα και 

παράγονται καυσαέρια και τέφρα (σε ξεχωριστό κλάδο) σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. 

Για την μοντελοποίηση του καυστήρα χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα SOLBUR_4, οι 

παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 11). 

Καυστήρας για στερεό καύσιμο 

Όνομα: SOLBUR_4 

Σύνταξη: STRUC CN SOLBUR_4 N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 

Πίνακας 11: Παράμετροι μοντέλου καυστήρα 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 
4 
5 

Είσοδος αέρα 
Είσοδος καυσίμου 
Έξοδος καυσαερίων 
Έξοδος τέφρας 

Απώλειες θερμότητας 
Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
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1 
2 

Λόγος αέρα - καυσίμου 
Λόγος πίεσης εξόδου - εισόδου 

9.1.2. Θάλαμος καύσης 

Στον θάλαμο καύσης όπου περικλείεται από τους αυλούς ανόδου, το 

προθερμασμένο νερό ατμοποιείται λαμβάνοντας θερμότητα με ακτινοβολία από την 

φλόγα και το παραγόμενο καυσαέριο. Για την μοντελοποίηση του θαλάμου καύσης 

χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα FURNACE2, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται 

στον πίνακα (Πίνακας 12). 

Θάλαμος καύσης σταθερής κατάστασης με δυνατότητα υποδιαίρεσης 

Όνομα: FURNACE2 

Σύνταξη: STRUC CN FURNACE2 N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4 … P16 

Πίνακας 12: Παράμετροι θαλάμου καύσης 

Μεταβλητή Περιγραφή 
1 Αριθμός υποδιαιρεμένων κομματιών 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 
4 
5 

Είσοδος καυσαερίων 
Έξοδος καυσαερίων 
Είσοδος νερού 
Έξοδος νερού 

Απώλειες θερμότητας 
Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Ύψος θαλάμου καύσης 
Πλάτος θαλάμου καύσης 
Βάθος θαλάμου καύσης 
Ύψος τεφρολεκάνης 

Ύψος κυρίως καυστήρα 
Επιπρόσθετο ύψος για υπολογισμό πίεσης 

Πρόσθετη αντίσταση τριβής 
Εξωτερική διάμετρος αυλών 
Εσωτερική διάμετρος αυλών 

Πλήθος αυλών 
Εκπεμψιμότητα αυλών 

Θερμική αγωγιμότητα αυλών 
Συντελεστής ρύπανσης 

Κλάσμα μάζας σωματιδίων 
Μέση διάμετρος σωματιδίων 
Πυκνότητα σωματιδίων 
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9.1.3. Υπερθερμαντήρας και Αναθερμαντήρας 

Μετά την ατμοποίηση ακολουθεί ο υπερθερμαντήρας που έχει σκοπό την 

αύξηση της θερμοκρασίας του κορεσμένου νερού. Αφού ο υπερθερμασμένος ατμός 

εκτονωθεί μερικώς στο τμήμα υψηλής πίεσης του στροβίλου εισέρχεται στον 

αναθερμαντήρα όπου αυξάνεται ξανά η θερμοκρασία του. Ο υπεθερμαντήρας και ο 

αναθερμαντήρας αποτελούνται από σερπαντίνες σωλήνων που τοποθετούνται σε  

διαφορετικά σημεία, στην ροή των καυσαερίων. Για την μοντελοποίηση του 

υερθερμαντήρα και αναθερματνήρα χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα ΗΕΑΤΕΧ_1, οι 

παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 13). 

 

Ισοζύγιο θερμότητας δύο ροών 

Όνομα: ΗΕΑΤΕΧ_1 

Σύνταξη: STRUC CN HEATEX_1 N1 N2 N3 N4 P1 P2 

Πίνακας 13: Περιγραφή μοντέλου Υπεθερμαντήρα και Αναθερμαντήρα 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 
4 

Είσοδος καυσαερίων 
Έξοδος καυσαερίων 
Είσοδος ατμού 
Έξοδος ατμού 

Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
1 
2 

Απώλειες πίεσης πρώτης ροής 
Απώλειες πίεσης δεύτερης ροής 

9.1.4. Προθερμαντής νερού (ECO) 

Ο προθερμαντής νερού (ECO) προθερμαίνει το νερό τροφοδοσίας του 

ατμοπαραγωγού πριν αυτό οδηγηθεί στο σύστημα ατμοποίησης. Η θερμότητα που 

φέρουν ακόμη τα καυσαέρια θερμαίνουν το νερό κοντά στην θερμοκρασία κορεσμού 

του. Για την μοντελοποίηση του προθερμαντή νερού, χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα 

ΗΕΑΤΕΧ_1, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 14). 

Ισοζύγιο θερμότητας δύο ροών 

Όνομα: FURNACE2 

Σύνταξη: STRUC CN HEATEX_1 N1 N2 N3 N4 P1 P2 

Πίνακας 14: Περιγραφή μοντέλου προθερμαντή νερού 

Αριθμός κλάδου Ροή 
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1 
2 
3 
4 

Είσοδος καυσαερίων 
Έξοδος καυσαερίων 
Είσοδος νερού 
Έξοδος νερού 

Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
1 
2 

Απώλειες πίεσης πρώτης ροής 
Απώλειες πίεσης δεύτερης ροής 

9.1.5. Προθερμαντής αέρα καύσης (LUVO) 

Πριν την έξοδο των καυσαερίων από τον λέβητα προς την καπνοδόχο, τα 

καυσαέρια προθερμαίνουν τον αέρα καύσης, μειώνοντας την θερμοκρασία εξόδου 

τους, βελτιώνοντας έτσι τον βαθμό απόδοσης του ατμοπαραγωγού. Για την 

μοντελοποίηση του προθερμαντή αέρα καύσης, χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα 

ΗΕΑΤΕΧ_1, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 15). 

Ισοζύγιο θερμότητας δύο ροών 

Όνομα: FURNACE2 

Σύνταξη: STRUC CN HEATEX_1 N1 N2 N3 N4 P1 P2 

Πίνακας 15: Περιγραφή μοντέλου προθερμαντή αέρα καύσης 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 
4 

Είσοδος καυσαερίων 
Έξοδος καυσαερίων 

Είσοδος αέρα 
Έξοδος αέρα 

Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
1 
2 

Απώλειες πίεσης πρώτης ροής 
Απώλειες πίεσης δεύτερης ροής 

9.2. Περιγραφή μοντελοποίησης στροβίλου 

Ο ατμός εισέρχεται στον στρόβιλο σε μεγάλη πίεση και θερμοκρασία, 

εκτονώνεται, μετατρέποντας την θερμική ενέργεια του ατμού σε μηχανικό έργο. Για 

την μοντελοποίηση του στροβίλου χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα TURBIN_1, οι 

παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 16). 

Απλός στρόβιλος με ισεντροπικό βαθμό απόδοσης 

 Όνομα: TURBIN_1 

Σύνταξη: STRUC CN TURBIN_1 N1 N2 N3 P1  
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Πίνακας 16: Παράμετροι μοντέλου στροβίλου 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 

Ατμός 
Ατμός 

Μηχανική έργο 
Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 

1 Ισεντροπικός βαθμός απόδοσης

9.3. Περιγραφή μοντελοποίησης συμπυκνωτή  

Ο ατμός μετά τον στρόβιλο οδηγείται στον συμπυκνωτή όπου με την βοήθεια 

ψυκτικού μέσου, συμπυκνώνεται. Για την μοντελοποίηση του συμπυκνωτή 

χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα STECON_0, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται 

στον πίνακα (Πίνακας 17).   

Συμπύκνωση ατμού 

Όνομα: STECON_0 

Σύνταξη: STRUC CN STECON_0 N1 N2 N3 P1  

Πίνακας 17: Περιγραφή μοντέλου συμπυκνωτή 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 

Ατμός 
Νερό 

Απώλειες θερμότητας
Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 

1 Απώλειες πιέσης 

9.4. Περιγραφή Μοντελοποίησης Αντλίας Νερού 

Μετά τον συμπυκνωτή το συμπύκνωμα οδηγείται στην αντλία όπου αυξάνεται η 

πίεση του και αφού το προθερμασμένο νερό περάσει τον απαερωτή γίνεται περεταίρω 

αύξηση της πίεσης. Για την μοντελοποίηση της αντλίας χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα 

LIQPUM_1, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 18). 

Απλή αντλία με σταθερό βαθμό απόδοσης 

Όνομα: LIQPUM_1 

Σύνταξη: STRUC CN LIQPUM_1 N1 N2 N3 P1  

Πίνακας 18: Περιγραφή μοντέλου αντλίας 

Αριθμός κλάδου Ροή 
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1 
2 
3 

Νερό 
Νερό 

Ηλεκτρική Ισχύς 
Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 

1 Βαθμός απόδοσης

9.5. Περιγραφή Μοντελοποίησης Προθερμαντών Νερού Τροφοδοσίας 

Για την προθέρμανση του νερού τροφοδοσίας λαμβάνεται ποσότητα ατμού από 

τις βαθμίδες του στροβίλου, όπου ο ατμός από τον στρόβιλο συμπυκνώνεται και 

αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού. Για την μοντελοποίηση του προθερμαντή νερού 

χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα HEATEX_1, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται 

στον πίνακα (Πίνακας 19). 

Ισοζύγιο θερμότητας δύο ροών 

Όνομα: ΗΕΑΤΕΧ_1 

Σύνταξη: STRUC CN HEATEX_1 N1 N2 N3 N4 P1 P2 

Πίνακας 19: Περιγραφή μοντέλου προθερμαντή νερού 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 
2 
3 
4 

Είσοδος καυσαερίων 
Έξοδος καυσαερίων 
Είσοδος νερού 
Έξοδος νερού 

Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
1 
2 

Απώλειες πίεσης πρώτης ροής 
Απώλειες πίεσης δεύτερης ροής 

9.6. Περιγραφή Μοντελοποίησης Απαερωτή 

Αφού το νερό τροφοδοσίας διασχίσει τους πρώτους προθερμαντές καταλήγει 

στον απαερωτή, όπου με θερμική απαερίωση απομακρύνονται τα αέρια από το νερό 

τροφοδοσίας. Για την μοντελοποίηση του απαερωτή χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα 

WATMIX_2, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 20). 

 

Ανάμειξη δύο ροών  

Όνομα: WATMIX_2 

Σύνταξη: STRUC CN WATMIX_2 N1 N2 N3 

Πίνακας 20: Περιγραφή μοντέλου απαερωτή 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 Είσοδος ατμού 
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2 Είσοδος νερού 
3 Έξοδος ατμού 

9.7. Περιγραφή Μοντελοποίησης Διαχωριστή Ρευστού 

Εισάγεται το ρευστό στον διαχωριστή, όπου διαχωρίζεται σε δύο ροές με την 

ίδια θερμοκρασία και πίεση. Για την μοντελοποίηση του διαχωριστή 

χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα SPLITTER, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται 

στον πίνακα (Πίνακας 21). 

Διαχωριστής μίας ροής 

Όνομα: SPLITTER 

Σύνταξη: STRUC CN SPLITTER N1 N2 N3 

Πίνακας 21: Περιγραφή μοντέλου διαχωριστή 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 Είσοδος ρευστού 
2 Έξοδος ρευστού 
3 Έξοδος ρευστού 

9.8. Περιγραφή Μοντελοποίησης Ξηραντή 

Για την ξήρανση και την προθέρμανση του καυσίμου χρησιμοποιήθηκε ξηραντής 

όπου εισάγεται ατμός ο οποίος συμπυκνώνεται ώστε το καύσιμο να αυξήσει την 

θερμοκρασία του και να μειώσει την υγρασία του. Για την μοντελοποίηση του 

ξηραντή χρησιμοποιήθηκε η ρουτίνα DRYER_03, οι παράμετροι της οποίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 22). 

Ξηραντής καυσίμου 

Όνομα: DRYER_03 

Σύνταξη: STRUC CN DRYER_03 N1 N2 

Πίνακας 22: Περιγραφή μοντέλου ξηραντή 

Αριθμός κλάδου Ροή 
1 Είσοδος καυσίμου 
2 Είσοδος ρευστού 
3 Έξοδος καυσίμου 
4 Έξοδος ρευστού 
5 Απώλειες θερμότητας 

Αριθμός παραμέτρου Περιγραφή 
1 Υγρασία καυσίμου στην έξοδο 
2 Απώλειες πίεσης καυσίμου 
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10. Προσομοίωση Μονάδας 

Η προσομοίωση έγινε για την Μονάδα IV του ΑΗΣ Καρδιάς σε πλήρες φορτίο 

στα 300 MW. Η πρώτη προσομοίωση αφορά το κύκλωμα νερού ατμού αυτούσιο το 

οποίο είναι το μοντέλο αναφοράς για την δεύτερη προσομοίωση.  

Η δεύτερη προσομοίωση περιλαμβάνει το κύκλωμα νερού ατμού της Μονάδας 

IV τροποποιημένο, τον λέβητα και ξηραντή ρευστοποιημένη κλίνης. 

10.1. Προσομοίωση Συμβατικής Μονάδας 

Η προσομοίωση της Μονάδας IV στο πρόγραμμα DNA έγινε σύμφωνα με τις 

τιμές λειτουργίας του κυκλώματος νερού ατμού που πάρθηκαν από σχέδιο της ΔΕΗ 

(βλέπε Εικόνα 29). 

Η Μονάδα IV που προσομοιώθηκε, αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά 

στοιχεία: 

• Στρόβιλο (υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης)     [ TURBIN_2 ] 

• Συμπυκνωτή [STECON_0 ] 

• Προθερμαντές [ HEATEX_1 ] 

• Απαερώτη [ WATMIX_2 ] 

• Αντλίες   [ LIQPUM_1 ] 

• Ατμοπαραγωγός  [ SIM_BOIL ] 
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Εικόνα 29: Διάγραμμα ροής μονάδας IV ΑΗΣ Καρδιάς στα 300 MW
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10.2. Προσομοίωση Μονάδας με Ξηραντή WTA 

Η προσομοίωση της Μονάδας IV με την μέθοδο ξήρανσης καυσίμου WTA στο 

πρόγραμμα DNA έγινε σύμφωνα με τις τιμές λειτουργίας (που πάρθηκαν από σχέδιο 

της ΔΕΗ, βλέπε Εικόνα 29) του κυκλώματος νερού ατμού της συμβατικής μονάδας.  

10.2.1. Κύκλωμα νερού ατμού 

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο κύκλωμα νερού ατμού της συμβατικής 

μονάδας αφορούν τον στρόβιλο μέσης και χαμηλής πίεσης και τους πρώτους 

προθερμαντές του νερού τροφοδοσίας μετά τον συμπυκνωτή. 

Από τον στρόβιλο μέση πίεσης έγινε απομάστευση για την ξήρανση-θέρμανση 

του καυσίμου. Η απομάστευση που χρησιμοποιήθηκε από τον στρόβιλο μέσης πίεσης 

είναι αυτή που προσεγγίζει τις τιμές λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας του 

ξηραντή. Η τροποποίηση που έγινε στην συγκεκριμένη απομάστευση αφορά την ροή 

μάζας, η οποία μεγάλωσε για να καλύπτει και τις ανάγκες του ξηραντή αλλά και τις 

ανάγκες προθέρμανσης του νερού τροφοδοσίας. 

Στον στρόβιλο χαμηλής πίεσης που καταλήγει στον συμπυκνωτή, έγινε 

κατάργηση των δύο απομαστεύσεων προς τους προθερμαντές του τροφοδοτικού 

νερού.   

Στους πρώτους δύο προθερμαντές μετά τον συμπυκνωτή, η θερμότητα η οποία 

δέχονται για την προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού δεν εισέρχεται από τον 

στρόβιλο χαμηλής πίεσης αλλά από τον ξηραντή του καυσίμου. Στον τρίτο 

προθερμαντή έχει μειωθεί η ροή μάζας από τον στρόβιλο μέσης πίεσης, καθώς το 

νερό τροφοδοσίας εισέρχεται στον προθερμαντή σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. 

10.2.2. Ξηραντής καυσίμου 

Ο ξηραντής ρευστοποιημένη κλίνης λαμβάνεται σαν ένας εναλλάκτης 

θερμότητας στον οποίο εισέρχεται, το καύσιμο και το θερμό ρεύμα από τον στρόβιλο 

και εξέρχεται από αυτόν, το καύσιμο με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, η 

εξατμισμένη υγρασία του καυσίμου και το συμπύκνωμα του ρεύματος του στροβίλου. 

Η εξατμισμένη υγρασία του καυσίμου οδηγείται στον πρώτο προθερμαντή του 

νερού τροφοδοσίας, όπου μερικώς συμπυκνώνεται και στην συνέχεια ένα μέρος 

αυτής πάει για προθέρμανση του καυσίμου πριν αυτό οδηγηθεί στον ξηραντή 
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ρευστοποιημένη κλίνης. Η υπόλοιπη μερικώς συμπυκνωμένη υγρασία του καυσίμου 

διατίθεται για άλλες χρήσεις (παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο). 

Το συμπύκνωμα του θερμού ρεύματος του στροβίλου μετά το WTA, το οποίο 

βρίσκεται ακόμη σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία οδηγείται στον δεύτερο 

προθερμαντή του νερού τροφοδοσίας. 

Το καύσιμο το οποίο εξέρχεται από τον ξηραντή με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

υγρασία και σε θερμοκρασία άνω των 100 oC οδηγείται στον λέβητα για καύση με 

προθερμασμένο αέρα. 

10.2.3. Λέβητας 

Για να ολοκληρωθεί η προσομοίωση της μονάδας σχεδιάστηκε ένα απλό 

μοντέλο λέβητα, στο οποίο οι τιμές του κυκλώματος νερού ατμού, αέρα καύσης και 

εξόδου των καυσαερίων πάρθηκαν σύμφωνα με την συμβατική μονάδα του ΑΗΣ 

Καρδιάς. Το απλό μοντέλο του λέβητα περιλαμβάνει καυστήρα, θάλαμο καύσης 

(όπου γίνεται η ατμοποίηση του νερού), υπερθερμαντήρα και αναθερμαντήρα, 

οικονομητήρας (ECO) και προθερμαντήρα αέρα (LUVO). 

Ο υπερθερμαντήρας και ο αναθερμαντήρας πάρθηκαν σαν δύο παράλληλοι 

εναλλάκτες (και όχι σε σειρά) ώστε να γίνει σωστή κατανομή της θερμότητας των 

καυσαερίων στον λέβητα. Για τον λόγο αυτό, τα καυσαέρια διαχωρίζονται σε δύο 

ρεύματα που υπερθερμαίνουν τον ατμό που προέρχεται από τους αυλούς ανόδου 

(υπερθερμαντήρας) και την έξοδο του στροβίλου υψηλής (αναθερμαντήρας). Στην 

συνέχεια τα δύο ρεύματα αναμιγνύονται ξανά και οδηγούνται προς τον οικονομητήρα 

και το LUVO. 

  Η Μονάδα IV με ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης WTA που προσομοιώθηκε, 

αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

• Στρόβιλο (υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης)     [ TURBIN_2 ] 

• Συμπυκνωτή   [STECON_0 ] 

• Προθερμαντές   [ HEATEX_1 ] 

• Απαερώτη   [ WATMIX_2 ] 

• Αντλίες     [ LIQPUM_1 ] 

• Υπερθερμαντή    [ HEATEX_1 ] 

• Αναθερμαντή   [ HEATEX_1 ] 

• Προθερμαντή αέρα (LUVO) [ HEATEX_1 ] 
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• Οικονομητήρα (ECO)  [ HEATEX_1 ]  

• Ξηραντή    [ DRYER_03 ]
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11. Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Καρδιάς 

πάρθηκαν από το πρόγραμμα προσομοίωσης DNA. Επίσης έγιναν υπολογισμοί με το 

πρόγραμμα Microsoft Excel και με το πρόγραμμα Calcsoft. 

11.1. Δεδομένα Λειτουργίας 

Η προσομοίωση της συμβατικής μονάδας και της μονάδας με ξηραντή WTA 

έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας που παρουσιάζονται παρακάτω. Τα 

δεδομένα λειτουργίας του κυκλώματος νερού ατμού πάρθηκαν από το διάγραμμα 

ροής (βλέπε Εικόνα 29). 

Η σύσταση λιγνίτη επί φυσικού που χρησιμοποιήθηκε δίνεται στον πίνακα 

(Πίνακας 23).  

Πίνακας 23: Σύσταση λιγνίτη επί φυσικού 

W A C H N S O Hu 
51.13% 20.93% 18.26% 1.38% 0.45% 0.51% 7.34% 5689kJ/kg

Δεδομένα λειτουργίας συμβατικής μονάδας 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος    25οC 

• Θερμοκρασία αέρα καύσης    305 οC 

• Θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο   165 οC 

• Λόγος αέρα καύσης λ    1.27 

• Βαθμός απόδοσης εστίας nE   0.975 

• Υγρασία καιόμενου λιγνίτη    15% 

• Θερμοκρασία υπερθέρμου   540 οC 

• Θερμοκρασία αναθέρμου    540οC 

• Πίεση αντλίας      172.25bar 

Δεδομένα λειτουργίας μονάδας με ξηραντή WTA 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος    25οC 

• Θερμοκρασία αέρα καύσης    300 οC 

• Θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο   165 οC 

• Λόγος αέρα καύσης λ    1.25 

• Βαθμός απόδοσης εστίας nE   0.98 
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• Υγρασία καιόμενου λιγνίτη    12% και 15% 

• Θερμοκρασία υπερθέρμου   540οC 

• Θερμοκρασία αναθέρμου    540οC 

• Πίεση αντλίας      172.25bar 

• Πίεση απομάστευσης για WTA   5.71bar 

• Πίεση ατμού για ρευστοαιώρηση WTA  1.23bar 

• Θερμοκρασία προξηραμένου λιγνίτη  106οC 

Με την τοποθέτηση του ξηραντή WTA στην μονάδα IV του ΑΗΣ Καρδιάς 

αλλάζουν κάποιοι παράμετροι στην λειτουργία της μονάδας. Αυξάνεται η απόδοση 

της εστίας nE από 0.975 σε 0.98 και μειώνεται ο λόγος αέρα καύσης από 1.27 σε 1.25 

λόγω της καλύτερης καύσης του προξηραμένου λιγνίτη. Ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

να μειωθεί περαιτέρω η υγρασία του λιγνίτη από 15% στο 12%. 

11.2. Σύγκριση Συμβατικής Μονάδας και Μονάδας με WTA 

Στο πίνακα (Πίνακας 24) δίνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 

συμβατικής μονάδας και της μονάδας με ξηραντή WTA σε υγρασία καυσίμου 12 και 

15%.  

Στην Εικόνα 30 δίνονται τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος νερού ατμού, του 

λέβητα και του ξηραντή WTA, με τις τιμές οι οποίες πάρθηκαν από την προσομοίωση 

της μονάδας με ξηραντή WTA σύμφωνα με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του  

Πίνακα 24 για υγρασία ξήρανσης καυσίμου 12%. 

Πίνακας 24: Λειτουργικά χαρακτηριστικά της συμβατικής μονάδας και της μονάδας με 
WTA 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συμβατική 
μονάδα ΑΗΣ 
Καρδιάς 

Μονάδα WTA 
(w = 12%) 

Μονάδα WTA 
(w = 15%) 

Παραγόμενη ισχύς (MW) 295.75 269.51 270.62 

Βαθμός απόδοσης 39.64 43.31 43.19 

Υγρασία ξηρού λιγνίτη (%) 15 12 15 

Θερμογόνος Δύναμη 
καιόμενου λιγνίτη (kJ/kg) 5689 12206 11706 

Κατανάλωση λιγνίτη (kg/s) 131.14 109.32 110.07 

Παροχή αέρα (kg/s) 369.24 313.15 315.5 
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Παροχή καυσαερίων (kg/s) 470.34 351.18 355.75 

Ατμοπαραγωγή (kg/s) 236 236 236 

Παραγωγή CO2 (kg/kwh) 1.061 0.977 0.98 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα όπου παρουσιάζονται τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της συμβατικής μονάδας και της μονάδας με WTA σε υγρασία 

καυσίμου 12 και 15%, η παραγόμενη ισχύς της μονάδας με WTA έχει μειωθεί σε 

σχέση με την συμβατική μονάδα ενώ έχει αυξηθεί ο βαθμός απόδοσης. Η μείωση της 

παραγόμενης ισχύς οφείλεται στην μεγάλη απομάστευση του στροβίλου μέσης πίεσης 

για την ξήρανση του καυσίμου, ενώ η αύξηση του βαθμού απόδοσης οφείλεται στην 

μείωση των απωλειών καυσαερίων κατά την έξοδο, καθώς η εξατμισμένη υγρασία 

του καυσίμου χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του νερού τροφοδοσίας. Επίσης 

υπάρχει μείωση στην παροχή αέρα και καυσαερίων που οφείλεται στην μείωση της 

κατανάλωσης λιγνίτη αλλά και στην καλύτερη καύση του προξηραμένου λιγνίτη με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ο λόγος αέρα καύσης.  

Στην μονάδα WTA με υγρασία προξηραμένου λιγνίτη στο 12% παρατηρείται 

μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης και μικρότερη παραγόμενη ισχύς σε σχέση με την 

μονάδα WTA με υγρασία προξηραμένου λιγνίτη στο 15%. Ο μεγαλύτερος βαθμός 

απόδοσης οφείλεται στην μεγαλύτερη μείωση των απωλειών καυσαερίων, ενώ η 

μικρότερη ισχύς οφείλεται στην μεγαλύτερη απομάστευση του στροβίλου μέσης 

πίεσης για την ξήρανση του καυσίμου στο 12% υγρασίας. 
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Εικόνα 30: Μηχανολογικό σχέδιο μονάδας με ξηραντή WTA
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11.3. Σύγκριση Μονάδας με WTA Σύμφωνα με την Παραγόμενη Ισχύ 

Στον πίνακα (Πίνακας 25) δίνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας 

με WTA για διαφορετικές τιμές παραγόμενης ισχύς. 

Πίνακας 25: Λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας WTA στα 170, 300 και 305MW 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μονάδα WTA 
(170MW) 

Μονάδα WTA 
(300MW) 

Μονάδα WTA 
(305MW) 

Παραγόμενη ισχύς (MW) 153.84 269.51 274.06 

Βαθμός απόδοσης 42.57 43.31 43.33 

Κατανάλωση λιγνίτη (kg/s) 63.49 109.32 111.1 

Υγρασία ξηρού λιγνίτη (%) 12 12 12 

Παροχή αέρα (kg/s) 181.98 313.15 318.45 

Παροχή καυσαερίων (kg/s) 203.96 351.18 356.9 

Ατμοπαραγωγή (kg/s) 131 236 240.61 

Παραγωγή CO2 (kg/kwh) 0.994 0.977 0.976 

*(Τα MW στην παρένθεση αναφέρονται στην συμβατική μονάδα βάσει της οποίας έγινε η 

προσομοίωση της μονάδας με WTA) 

11.4. Προσομοίωση Μονάδας με WTA σύμφωνα με την Περιεκτικότητα του 

Καυσίμου σε Υγρασία 

Η προσομοίωση της μονάδας με WTA έγινε αλλάζοντας την περιεκτικότητα της 

υγρασίας του καυσίμου (0.45, 0.47, 0.49, 0.5113, 0.53, 0.55 και 0.57), εξετάζοντας 

δύο περιπτώσεις υγρασίας ξήρανσης καυσίμου (12 και 15%) και δύο περιπτώσεις 

παραγόμενης ισχύς (και ατμοπαραγωγής). 

Για τις περιεκτικότητες υγρασίας καυσίμου που έγιναν οι προσομοιώσεις της 

μονάδας η περίπτωση της υγρασίας ξήρανσης καυσίμου στο 12% σε σχέση με την 

περίπτωση της υγρασίας ξήρανσης καυσίμου στο 15%  παρουσιάζει μεγαλύτερο 

βαθμό απόδοσης, μικρότερη παραγόμενη ισχύ, μικρότερη παραγωγή CO2 ανά kWh 

και μειωμένες απώλειες θερμότητας καυσαερίων. 

Για τις δύο περιπτώσεις παραγόμενης ισχύς (και ατμοπαραγωγής) η λειτουργία 

της μονάδας με WTA στα 300MW σε σχέση με την λειτουργία της μονάδας στα 
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170MW παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης, μικρότερη παραγόμενη 

ισχύ, μικρότερη παραγωγή CO2 ανά kWh και ίδιες απώλειες θερμότητας καυσαερίων. 

Διάγραμμα Βαθμού Απόδοσης - Περιεκτικότητας 
υγρασίας καυσίμου
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Εικόνα 31: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου 

Διάγραμμα Παραγόμενης Ισχύς - Περιεκτικότητας 
υγρασίας καυσίμου
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Εικόνα 32: Διάγραμμα παραγόμενης ισχύς – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου 
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Διάγραμμα Παραγωγής CO2 - Περιεκτικότητας υγρασίας 
καυσίμου
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Εικόνα 33: Διάγραμμα παραγωγής CO2 – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου 

Διάγραμμα Απωλειών Καυσαερίων - Περιεκτικότητας υγρασίας 
καυσίμου
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Εικόνα 34: Διάγραμμα απωλειών καυσαερίων – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου 
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Διάγραμμα Βαθμού Απόδοσης - Περιεκτικότητας υγρασίας 
καυσίμου
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Εικόνα 35: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου για 
διαφορετική παραγόμενη ισχύς (και ατμοπαραγωγή) 

Διάγραμμα Παραγόμενης Ισχύς - Περιεκτικότητας 
υγρασίας καυσίμου
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Εικόνα 36: Διάγραμμα παραγόμενης ισχύς – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου για 
διαφορετική παραγόμενη ισχύς (και ατμοπαραγωγή) 
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Διάγραμμα Παραγωγής CO2 - Περιεκτικότητας υγρασίας 
καυσίμου
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Εικόνα 37: Διάγραμμα παραγωγής CO2– περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου για διαφορετική 
παραγόμενη ισχύς (και ατμοπαραγωγή) 
 

Διάγραμμα Απωλειών Καυσαερίων - Περιεκτικότητας 
υγρασίας καυσίμου
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Εικόνα 38: Διάγραμμα απωλειών καυσαερίων – περιεκτικότητας υγρασίας καυσίμου 
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12. Δυνατότητα Συμπαραγωγής με χρήση WTA 

Συμπαραγωγή είναι η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. 

Με το συμβατικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες ποσότητες 

θερμότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων 

(συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης κλπ), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κλπ). 

Με τη μέθοδο της συμπαραγωγής, σημαντικό μέρος της θερμότητας αυτής ανακτάται 

και χρησιμοποιείται ωφέλιμα. Παρακάτω παρουσιάζεται η χρήση της υγρασίας του 

καυσίμου σε μια μονάδα με WTA, πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα αυτή η 

υγρασία για την τηλεθέρμανση και υπολογίζεται και ο βαθμός απόδοσης 

συμπαραγωγής μιας τέτοιας μονάδας. 

12.1. Μονάδα με Εγκατάσταση Ξηραντή WTA 

Εισάγοντας στην Μονάδα IV τους ΑΗΣ Καρδιάς μία εγκατάσταση ξήρανσης 

λιγνίτη προέκυψε η δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης των θερμών ροών της 

μονάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκατάσταση του ξηραντή WTA η εξατμισμένη 

υγρασία του καυσίμου χρησιμοποιείται για προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού 

μετά τον συμπυκνωτή. Η εξατμισμένη υγρασία του καυσίμου 40-60kg/s (ανάλογα με 

την περιεκτικότητα του καυσίμου σε υγρασία) εισέρχεται στον πρώτο προθερμαντή 

σε θερμοκρασία 106 οC σε πίεση 1.020 bar και εξέρχεται μερικώς συμπυκνωμένη (x 

= 0.6-0.8) σε θερμοκρασία 100.16 οC σε πίεση 1.020 bar μέρος της οποίας, κοντά στα 

10kg/s στέλνεται για προθέρμανση του καυσίμου. 

Η υπόλοιπη υγρασία του καυσίμου δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω χρήσεις 

αυτής της θερμής ροής της εγκατάστασης που κυμαίνεται σε 30-50kg/s μερικώς 

συμπυκνωμένου ατμού με θερμοκρασία 100.16 οC. 

Μία χρήση πού είναι εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα είναι η τηλεθέρμανση 

των κοντινών περιοχών στην μονάδα.  

12.2. Μονάδα Τηλεθέρμανσης 

Η ενέργεια θέρμανσης μεταφέρεται προς κατανάλωση υπό μορφή ζεστού νερού 

μέσω μονωμένων σωλήνων (βλέπε Εικόνα 39) από την μονάδα της τηλεθέρμανσης, 

στα κτίρια. Στο χώρο του λεβητοστασίου των κτιρίων εγκαθίσταται κατάλληλος 
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εξοπλισμός (Θερμικός Υποσταθμός Καταναλωτή – Θ.Υ.Κ.), ο οποίος περιλαμβάνει 

έναν εναλλάκτη θερμότητας, ένα θερμιδομετρητή και ένα σύστημα σωληνώσεων με 

τα απαραίτητα όργανα ελέγχου. Μέσω αυτού του εναλλάκτη θερμότητας το ζεστό 

νερό του δικτύου της τηλεθέρμανσης ζεσταίνει το νερό που κυκλοφορεί στα 

καλοριφέρ του κτιρίου. 

 
Εικόνα 39 Σταθμός με τηλεθέρμανση - μονωμένοι σωλήνες νερού 

 

Η περίοδος θέρμανσης ξεκινάει τον Οκτωβρίου κάθε έτους και τελειώνει τον 

Απριλίου του επόμενου έτους. [16] 

12.3. Βαθμός Απόδοσης Κύκλου Συμπαραγωγής 

Στους σταθμούς συμπαραγωγής παράγονται ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα. 

Ο βαθμός απόδοσης του κύκλου συμπαραγωγής είναι: 

ΚΣ

ΣΘΣ
Σ

+
=

Q
PQn                                                            [12-1] 

Όπου είναι: 

QΚΣ η από το καύσιμο απαιτούμενη θερμότητα (kJ/s) 

QΘΣ η προσδιδόμενη θερμότητα για τη διεργασία (kJ/s) 

PΣ  η ηλεκτρική αποδιδόμενη ισχύς (kW) 

nΣ  ο βαθμός απόδοσης του κύκλου συμπαραγωγής      [1] 

 

12.4. Υπολογισμός Βαθμού Απόδοσης Κύκλου Συμπαραγωγής για την Μονάδα 

με WTA 

 
Για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης κύκλου συμπαραγωγής θα γίνει 

χρήση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης για την μονάδα με WTA στα 270MW 
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(αντίστοιχα 300MW της συμβατικής μονάδας) και ξήρανση καυσίμου στο 12% 

υγρασία. 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του μερικώς συμπυκνωμένου ατμού:  

mατμού = 39,96kg/s 

hατμου (100.16 oC , x=0.73) = 2067 kJ/kg 

hΕΞΟΔΟΥ (65 oC , P=1.02bar) = 272.13 kJ/kg 

Οπότε  QΘΣ = 39,96kg/s*(2067 kJ/kg - 272.13 kJ/kg) = 71723 kJ/s 

QΚΣ = 622319 kJ/s 

PΣ = 266512 kJ/s  

 

Ο βαθμός απόδοσης του κύκλου συμπαραγωγής για μονάδα με WTA είναι: 

 0.5435
622319kJ/s

266512kJ/s71723kJ/sn Σ =
+

=    
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13. Εγκαταστάσεις Ξήρανσης WTA 

 
 

WTA Plant 1 Frechen 

 

Λειτουργία: 1993 – 1999 

Ξήρανση τραχύ κόκκου 

Συμπίεση εξατμισμένης υγρασίας 

Προθέρμανση καυσίμου 

Ακατέργαστο καύσιμο 53 t/h 

Ξηρό καύσιμο 28 t/h 

Απόδειξη της τεχνολογίας 

 

 

 

 

WTA Plant 1 Niederaussem 

 

Λειτουργία: 2000 – 2002 

Ξήρανση τραχύ κόκκου 

Συμπίεση εξατμισμένης υγρασίας 

Ακατέργαστο καύσιμο 170 t/h 

Ξηρό καύσιμο 90 t/h 

Κλίμακα εγκατάστασης στο εμπορικό μέγεθος 
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WTA Plant 2 Frechen 

 

Λειτουργία: 2000 – 2003 

Ξήρανση λεπτού κόκκου 

Μερική συμπύκνωση εξατμισμένης υγρασίας 

Ακατέργαστο καύσιμο 27 t/h 

Ξηρό καύσιμο 14 t/h 

Αξιόπιστη λειτουργία 

Χαμηλό κόστος επένδυσης 

 
 

WTA Plant 2 Niederaussem 

 

Λειτουργία: 2009 – Σήμερα 

Ξήρανση λεπτού κόκκου 

Συμπύκνωση εξατμισμένης υγρασίας 

Ακατέργαστο καύσιμο 210 t/h 

Ξηρό καύσιμο 110 t/h 

Βαθμός απόδοσης μονάδας 43% 

Εγκατάσταση εμπορικού μεγέθους 
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Hazelwood 2030 Project  

 

Μελλοντική λειτουργία 2010 

Ξήρανση λεπτού κόκκου 

Εξατμισμένη υγρασία στην ατμόσφαιρα 

Ξήρανση 50% του καυσίμου της μονάδας 

Ξήρανση του καυσίμου από 60% σε 12-15% 

υγρασία 
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14. Άλλες Δράσεις για Βελτίωση του Βαθμού Απόδοσης των Λιγνιτικών 

Μονάδων 

 

Η βελτίωση του βαθμού απόδοσης στις λιγνιτικές μονάδες απαιτεί νέες 

τεχνολογίες οι οποίες θα αυξήσουν περεταίρω την αποδοτικότητα των μονάδων. Με 

χρήση νέων υλικών μεγαλύτερης αντοχής στις θερμοκρασίες και πιέσεις μπορεί να 

επιτευχθεί ένας ακόμη μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης που θα καταστήσει πιο 

ανταγωνιστικές τις λιγνιτικές μονάδες. 

14.1. Αύξηση των Παραμέτρων Ατμού 

Με την αύξηση των παραμέτρων του ατμού καταλήγουμε σε υπερκρίσιμους 

λέβητες οι οποίοι μπορούν να δώσουν μεγάλους βαθμούς απόδοσης (βλέπε Εικόνα 

40). Η τεχνολογία των υπερκρίσιμων κύκλων έχει καθιερωθεί σε χώρες όπως η 

Γερμανία, ΗΠΑ και Ιαπωνία.  

 
Εικόνα 40: Αύξηση του βαθμού απόδοσης με την θερμοκρασία ατμού 

14.1.1. Απαιτήσεις αύξησης παραμέτρων ατμού 

Οι υπερκρίσιμοι λέβητες έχουν απαιτήσεις για υλικά αποδεδειγμένης αντοχής σε 

υψηλές πιέσεις και ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι οι σωληνώσεις 

υπέρθερμου και ανάθερμου ατμού. 

Για την επίτευξη των υψηλών παραμέτρων ατμού χρησιμοποιούνται τα 

ακόλουθα υλικά:  



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 89

• Για συνθήκες ατμού μέχρι 300bar/600ºC/620ºC απαιτούνται χάλυβες με 

περιεκτικότητα σε χρώμιο μέχρι και 12%. 

• Για υψηλότερες παραμέτρους 315bar/620ºC/620ºC πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ωστενίτης (austenite). 

• Ενώ για ακόμα υψηλότερες παραμέτρους ατμού όπως 350bar/700ºC/700ºC είναι 

απαραίτητη η χρήση κραμάτων νικελίου (πχ Inconel) με απόδοση να ξεπερνάει 

το 48%.   [7] 

14.1.2. Αποτελέσματα προσομοίωσης μονάδας WTA με αύξηση παραμέτρων 

ατμού 

Με την χρήση υλικών μεγάλης αντοχής υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω 

βελτίωσης της μονάδας. Για τον λόγο αυτόν έγινε προσομοίωση στην μονάδα με 

WTA για θερμοκρασίας αναθέρμου και υπερθέρμου στους 540, 600ºC, 650ºC και 

700ºC με την ίδια πίεση. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν την αύξηση του βαθμού απόδοσης και της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την αύξηση των παραμέτρων ατμού καθώς και 

την μείωση της παραγωγής CO2. 

Διάγραμμα Βαθμού Απόδοσης - Θερμοκρασίας Υ/Θ 
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Εικόνα 41: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης – θερμοκρασίας Υ/Θ και Α/Θ 
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Διάγραμμα Παραγόμενης ισχύς - Θερμοκρασίας Υ/Θ 
και Α/Θ ( C)  

250

270

290

310

330

350

500 550 600 650 700 750
Θερμοκρασία Υ/Θ και Α/Θ ( C) 

Π
αρ

αγ
όμ

εν
η 
ισ
χύ
ς 

(M
W

)

 
Εικόνα 42: Διάγραμμα παραγόμενης ισχύς – θερμοκρασίας Υ/Θ και Α/Θ 
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Εικόνα 43: Διάγραμμα παραγωγής CO2 – θερμοκρασίας Υ/Θ και Α/Θ 

 

14.2. Ανάκτηση Θερμότητας Καυσαερίων 

Τα καυσαέρια εγκαταλείπουν τον λέβητα με σχετικά μεγάλη θερμοκρασία, 

πολλές φορές με θερμοκρασία άνω των 170C, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

απώλειες των καυσαερίων και να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης του λέβητα και της 

μονάδας. Η μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων περιορίζεται από την 

περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο. 
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14.2.1. Απαιτήσεις μείωσης θερμοκρασίας καυσαερίων κατά την έξοδο  

Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της διάβρωσης λόγω του θείου που εμπεριέχεται 

στο καύσιμο γίνετε χρήση εναλλάκτη πλαστικών σωλήνων που έχουν μεγάλη 

αντίσταση στην διάβρωση. Η ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων για την 

θέρμανση του αέρα καύσης ή του νερού τροφοδοσίας όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

44 γίνετε μετά τα ηλεκτροστατικά φίλτρα και πριν την μονάδα αποθείωσης. [8] 

 
Εικόνα 44: Ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων 

14.2.2. Αποτελέσματα προσομοίωσης μονάδας WTA με μείωση θερμοκρασίας 

καυσαερίων 

Με την χρήση εναλλάκτη πλαστικών σωλήνων δίνεται η δυνατότητα περεταίρω 

βελτίωσης της μονάδας. Η προσομοίωση έγινε στην μονάδα με WTA για 

θερμοκρασίες εξόδου των καυσαερίων στους  165ºC, 150ºC, 130ºC και 110ºC. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν την αύξηση του βαθμού απόδοσης και της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την μείωση της θερμοκρασίας εξόδου των 

καυσαερίων καθώς και την μείωση της παραγωγής CO2. 
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Διάγραμμα Βαθμού Απόδοσης - Θερμοκρασίας Εξόδου 
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Εικόνα 45: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης – θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων 
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Εικόνα 46: Διάγραμμα παραγωγής CO2 – θερμοκρασίας καυσαερίων 
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Διάγραμμα Παραγωγής CO2 - Θερμοκρασίας Εξόδου 
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Εικόνα 47: Διάγραμμα παραγόμενης ισχύς – θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων 

 

14.3. Προσομοίωση Μονάδας Αυξημένων Παραμέτρων Ατμού και Μειωμένης 

Θερμοκρασίας Καυσαερίων με WTA 

Με την εισαγωγή εξωτερικού ξηραντή WTA και χρήση κατάλληλων υλικών για 

την αύξηση της θερμοκρασίας του Α/Θ και Υ/Θ και την μείωση της θερμοκρασίας 

καυσαερίων όπως φαίνεται και στον Πίνακας 26 δίνεται η δυνατότητα για πολύ 

μεγάλη αύξηση του βαθμού απόδοσης. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών καθιστά τις 

λιγνιτικές μονάδες στο μέλλον πιο ανταγωνιστικές. 

 
Πίνακας 26: Αποτελέσματα προσομοίωσης μονάδας αυξημένων παραμέτρων ατμού και 
μειωμένης θερμοκρασίας καυσαερίων με WTA  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μονάδα WTA 

Παραγόμενη ισχύς (MW) 334.31 

Βαθμός απόδοσης 47.9 

Κατανάλωση λιγνίτη (kg/s) 122.6 

Υγρασία ξηρού λιγνίτη (%) 12 

Παροχή αέρα (kg/s) 351.42 

Παροχή καυσαερίων (kg/s) 393.84 

Ατμοπαραγωγή (kg/s) 236 
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Παραγωγή CO2 (kg/kwh) 0.883 

Απώλειες καυσαερίων (%) 5.045 

 
Στην Εικόνα 48 φαίνεται η σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης  που 

επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε σχέση με την συμβατική μονάδα.
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15. Συμπεράσματα 

Από την βιβλιογραφική έρευνα εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για την 

ικανότητα βελτίωσης του βαθμού απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων με την ένταξη 

ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης (WTA). Οι εφαρμογές τέτοιων μονάδων WTA σε 

ερευνητικό επίπεδο (για την τεκμηρίωση της τεχνολογίας), αλλά και σε επίπεδο 

εμπορικού μεγέθους, έδειξε ότι είναι δυνατή η χρήση αυτής της τεχνολογίας για την 

συνολική βελτίωση μιας συμβατικής μονάδας.  

Η σύγκριση της συμβατικής μονάδας με την μονάδα με ξηραντή WTA έδειξε 

βελτίωση του βαθμού απόδοσης κατά 5% το οποίο ισοδυναμεί με μείωση κόστους 

λειτουργίας αλλά και με μείωση κόστους επένδυσης (μεγέθους των εγκαταστάσεων, 

κόστους επένδυσης των ηλεκτροστατικών φίλτρων και των ανεμιστήρων λόγω της 

μεγάλης μείωσης των καυσαερίων κατά 25%). Επιπλέον η αύξηση του βαθμού 

απόδοσης οδηγεί σε μειωμένες εκπομπές τέφρας, CO2, SO2 και NOX με βελτίωση της 

περιβαλλοντικής συμβατότητας της ηλεκτρικής παραγωγής. Σημαντική μείωση 

υπεισέρχεται στις ανάγκες νερού οι οποίες ξεπερνούν τα 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα 

ετησίως και μπορούν να μειωθούν κατά 30%. 

Επίσης σημαντικό όφελος μπορεί να υπάρξει από την εκμετάλλευση του θερμού 

ρεύματος της μερικώς συμπυκνωμένης υγρασίας του λιγνίτη για άλλες χρήσεις, όπως 

η τηλεθέρμανση, που ανεβάζει τον βαθμό απόδοσης με συμπαραγωγή πάνω από το 

54%. 

Η μοντελοποίηση και προσομοίωση της μονάδας με ξηραντή WTA έδωσε την 

δυνατότητα να εξεταστεί πως μεταβάλλεται ο βαθμός απόδοσης, η παραγόμενη ισχύς, 

οι απώλειες καυσαερίων αλλά και η παραγωγή CO2 ανά kWh με την υγρασία που 

εμπεριέχεται στο καύσιμο αλλά και να γίνουν δοκιμές για διαφορετική υγρασία 

ξήρανσης του λιγνίτη καθώς και για διαφορετική παραγόμενη ισχύς (διαφορετική 

ατμοπαραγωγή). 

Από την προσομοίωση και σύμφωνα με τα διαγράμματα για όλες τις δοκιμές  με 

ξηραντή WTA παρατηρήθηκε αύξηση του βαθμού απόδοσης και της παραγωγής CO2 

ανα kWh, και μείωση της παραγόμενης ισχύς με την αύξηση της περιεκτικότητας σε 

υγρασία του λιγνίτη στη φυσική του κατάσταση. 



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 

 

Βογιατζής Γρηγόρης 96

Για τις δοκιμές συναρτήσει της υγρασίας ξήρανσης του λιγνίτη, σύμφωνα με την 

προσομοίωση, η μείωση της υγρασία ξήρανσης επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση του 

βαθμού απόδοσης και μεγαλύτερη μείωση στην παραγόμενη ισχύ και παραγωγή CO2.  

Για τις δοκιμές διαφορετικής παραγόμενης ισχύς (διαφορετικής ατμοπαραγωγής) 

η μικρότερη παραγόμενη ισχύ επέφερε μικρότερο βαθμό απόδοσης και μεγαλύτερη 

παραγωγή CO2 ανά kWh, ενώ οι απώλειες καυσαερίων (%) που εξετάστηκαν 

παρέμειναν ίδιες και για τις δύο περιπτώσεις. 

Στην παρούσα διπλωματική μελετήθηκαν και άλλες δύο τεχνολογίες που 

αυξάνουν τον βαθμό απόδοσης, η χρήση υλικών μεγάλης αντοχής για την αύξηση της 

θερμοκρασίας Υ/Θ και Α/Θ και η ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων. Με την αύξηση 

της θερμοκρασίας Υ/Θ και Α/Θ ο βαθμός απόδοσης της μονάδας με ξηραντή WTA 

αυξάνεται μέχρι και 3 μονάδες για θερμοκρασία 700oC ενώ αυξάνεται σημαντικά και 

η παραγόμενη ισχύς κατά 60MW. Με την ανάκτηση θερμότητας των καυσαερίων ο 

βαθμός απόδοσης της μονάδας αυξάνεται κατά 1.5% ενώ η παραγόμενη ισχύς μένει 

σχεδόν σταθερή. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο βαθμός απόδοσης συγκριτικά για τις 

τεχνολογίες βελτίωσης των λιγνιτκών μονάδων που προσομοιώθηκαν για την 

παρούσα εργασία. 

Τεχνολογίες Αύξησης Βαθμού Απόδοσης
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Εικόνα 48: Τεχνολογίες αύξησης βαθμού απόδοσης (εξωτερική ξήρανση καυσίμου στο 12% 

της υγρασίας, αύξηση παραμέτρων ατμού στους 700oC Υ/Θ και Α/Θ και μείωση της 
θερμοκρασίας καυσαερίων στους 110 oC)
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Παράρτημα 

A. Μοντέλο DNA 

 
TITLE FULL_PLANT - WTA  
 
SOLID RAW_LIGNITE LHV 14204 CP 1.3 28 .1826 1 .0138 2 .0734 29 .0051   
+ 3 .0045 37 .5113 38 .2093 6 .0 
 
MEDIA 40 RAW_LIGNITE 41 LIGNITE 42 DRY_LIGNITE 
 
STRUC Preheater DRYER_03 40 33 41 34 351 0.5113 0 
ADDCO M Preheater 40 109.32 T Preheater 40 25 P 40 1 P 41 1 
ADDCO T Preheater 34 75 
ADDCO Q Preheater 351 0  
START M Preheater 41 -86 T Preheater 41 70 M Preheater 34 -10 
START M Preheater 33 10 T Preheater 33 100 
 
START X_J LIGNITE 1 0.05 X_J LIGNITE 2 0.4 X_J LIGNITE 28 0.5 
START X_J LIGNITE 29 0.001 
 
STRUC WTA DRYER_03 41 71 42 72 353 0.12 0 
ADDCO T WTA 72 106 Q WTA 353 0 P 42 1 
START M WTA 42 -51.53 T WTA 42 106 M WTA 72 -576 M WTA 71 535 T WTA 
71 200 
VARPA WTA 1 T WTA 71 200 
VARPA WTA 2 P 72 1.02 
START X_J DRY_LIGNITE 1 0.05 X_J DRY_LIGNITE 2 0.4 X_J DRY_LIGNITE 28 
0.5 
START X_J DRY_LIGNITE 29 0.001 
 
STRUC EX SPLITTER 72 73 30 
ADDCO M EX 30 -48.6101 
START T EX 73 106 T EX 30 106 
 
MEDIA 63 STEAM 
 
STRUC HEAT_WTA HEATEX_1 63 53 73 74 355 0 0 
ADDCO T HEAT_WTA 74 200 Q HEAT_WTA 355 0 
ADDCO X HEAT_WTA 53 0 
START T HEAT_WTA 53 152.8 
STRUC VAL1 VALVE_01 74 71 
 
MEDIA 51 FLUE_GASS 92 ASH 
 
STRUC BURNER SOLBUR_4 91 42 51 92 357 1.25 1 
ADDCO Q BURNER 357 -116302 
START T BURNER 51 1877 
START M BURNER 91 316 P 91 1 
START M BURNER 92 -15.4 T BURNER 92 1877 
START y_j FLUE_GASS O2 0.0399 y_j FLUE_GASS N2 0.6178  
START y_j FLUE_GASS CO2 0.1892 y_j FLUE_GASS H2O-G 0.153 
START x_j ASH ASH 1  
 
STRUC Furnace FURNACE2 1 51 45 25 26 359 26 15 16.5 10.14 16.8 79.96 
0 / 
0.3 0.2 210 0.1 0.00483 0 0.13 8E-5 1.11 1 
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START T Furnace 45 1101.7 
START P 26 200 
START Q Furnace 359 -2000 
START H Furnace 26 2400 
 
STRUC Extract1 SPLITTER 45 46 47 
START M Extract1 47 -120 
START T Extract1 47 1101 P 46 0.999 P 47 0.999 
 
MEDIA 1 STEAM 
 
STRUC HP_turbine TURBIN_1 1 2 101 .858  
ADDCO T HP_turbine 1 540 M HP_turbine 1 236 P 2 40.875 
START T HP_turbine 2 334.48 
 
STRUC Extract7 SPLITTER 2 3 67 
ADDCO M Extract7 67 -22 
START T Extract7 67 334.48 P 3 40.875 P 67 40.875 
 
STRUC RHBOILER HEATEX_1 47 48 3 4 301 0 3.58 
ADDCO T RHBOILER 4 540 
ADDCO T RHBOILER 48 345 
ADDCO Q RHBOILER 301 0 
START P 48 0.999 
 
STRUC MP_turbine1 TURBIN_1 4 5 103 .8723 
ADDCO P 5 19.02  
START H MP_turbine1 5 3339.7 
 
STRUC Extract6 SPLITTER 5 6 66 
ADDCO M Extract6 66 -10.5  
START T Extract6 66 444 
 
STRUC MP_turbine2 TURBIN_1 6 7 105 .83476 
ADDCO P 7 9.858  
START H MP_turbine2 7 3175.3 
 
STRUC Extract5 SPLITTER 7 8 65 
ADDCO M Extract5 65 -5.7  
START T Extract5 65 357.9 
 
STRUC MP_turbine3 TURBIN_1 8 9 107 .93041 
ADDCO P 9 5.13 
START H MP_turbine3 9 3015.6 
 
STRUC Extract4 SPLITTER 9 10 64 
ADDCO M Extract4 64 -12.14 
START T Extract4 64 276.4 
 
STRUC Extract3 SPLITTER 10 11 63 
START M Extract3 63 -42.3 
START T Extract3 63 276.3 
 
STRUC MP_turbine4 TURBIN_1 11 12 109 .93041 
ADDCO P 12 2.178 
START H MP_turbine4 12 2828.9 
 
STRUC Extract2 SPLITTER 12 13 62 
ADDCO M Extract2 62 -3.3 
START T Extract2 62 189 
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STRUC LP_turbine TURBIN_1 13 14 111 .89147 
ADDCO P 14 0.065 
START H LP_turbine 14 2356.8 
 
STRUC Condenser STECON_0 14 15 306 0 
START X Condenser 15 0 
 
STRUC Con_pump1 LIQPUM_1 15 16 201 1 
ADDCO P 16 24.581 
START E Con_pump1 201 348 
 
STRUC Preheat1 HEATEX_1 30 31 16 17 320 0 0 
ADDCO T Preheat1 17 98 
ADDCO Q Preheat1 320 0 
START X Preheat1 31 0.646 P 31 1.02 
 
STRUC Extract0 SPLITTER 31 32 33 
START M Extract0 33 -10.08 
START T Extract0 32 100.16 
 
STRUC Preheat2 HEATEX_1 53 43 17 18 321 0 0 
ADDCO T Preheat2 18 109 
ADDCO Q Preheat2 321 0 
START T Preheat2 43 105 
 
STRUC Con_pump2 LIQPUM_1 43 44 202 1 
ADDCO P 44 24.581 
START E Con_pump2 202 8.62 
STRUC Throttle1 VALVE_01 44 16 
 
STRUC Preheat3 HEATEX_1 62 52 18 19 323 0 0 
ADDCO X Preheat3 52 0 
ADDCO Q Preheat3 323 0 
START T Preheat3 19 118 
 
STRUC Con_pump3 LIQPUM_1 52 59 203 1 
ADDCO P 59 24.581 
START E Con_pump3 203 7.86 
STRUC Throttle2 VALVE_01 59 19 
 
STRUC Preheat4 HEATEX_1 64 54 19 20 325 0 0 
ADDCO X Preheat4 54 0 
ADDCO Q Preheat4 325 0 
START T Preheat4 20 154.8 
 
STRUC Con_pump4 LIQPUM_1 54 61 204 1 
ADDCO P 61 24.581 
START E Con_pump4 204 24.98 
STRUC Thtorrle3 VALVE_01 61 19 
 
STRUC Deaerator WATMIX_2 65 20 21 
START X Deaerator 21 0 
 
STRUC Pump5 LIQPUM_1 21 22 205 1 
ADDCO P 22 211.47 
START E Pump5 205 4611  
 
STRUC Preheat5 HEATEX_1 66 56 22 23 327 0 0 
ADDCO T Preheat5 56 200 
ADDCO Q Preheat5 327 0 
START H Preheat5 23 874 
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STRUC Con_pump6 LIQPUM_1 56 58 206 1 
ADDCO P 58 24.581 
START E Con_pump6 206 6.8 
STRUC Throttle4 VALVE_01 58 20 
 
STRUC Preheat6 HEATEX_1 67 57 23 24 329 0 0 
ADDCO T Preheat6 57 214 
ADDCO Q Preheat6 329 0 
START T Preheat6 24 250 
STRUC Throttle5 VALVE_01 57 56 
 
STRUC ECO HEATEX_1 48 76 24 25 379 0 0 
ADDCO T ECO 25 320 
ADDCO Q ECO 379 0 
START T ECO 25 280 
 
STRUC SHBoiler HEATEX_1 46 49 26 1 302 0 32.753 
ADDCO Q SHBoiler 302 0 
START T SHBoiler 49 550 P 49 0.999 
STRUC Throttle16 VALVE_01 49 48 
 
MEDIA 81 STANDARD_AIR 
 
STRUC LUVO HEATEX_1 76 77 81 82 363 0 0 
ADDCO M LUVO 81 313.4 T LUVO 81 25 P 81 1  
ADDCO T LUVO 82 300 
ADDCO Q LUVO 363 0 
START P 77 0.999 
 
STRUC Extract12 SPLITTER 82 84 90 
START M Extract12 90 -310 
STRUC Thtorrle12 VALVE_01 90 91 
 
STRUC GeneratorHP1 SIM_GENE 290 390 101 .99 
START Q GeneratorHP1 390 100 
STRUC GeneratorMP1 SIM_GENE 291 391 103 .99 
START Q GeneratorMP1 391 100 
STRUC GeneratorMP2 SIM_GENE 292 392 105 .99 
START Q GeneratorMP2 392 100  
STRUC GeneratorMP3 SIM_GENE 293 393 107 .99 
START Q GeneratorMP3 393 100  
STRUC GeneratorMP4 SIM_GENE 294 394 109 .99 
START Q GeneratorMP4 394 100   
STRUC GeneratorLP1 SIM_GENE 295 395 111 .99 
START Q GeneratorLP1 395 100 
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Β. Μηχανολογικά Σχέδια 

 
Εικόνα 49: Διάγραμμα ροής μονάδας με ανακυκλοφορία καυσαερίων
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Εικόνα 50: Διάγραμμα ροής μονάδας με σωληνοειδή ξηραντήρα
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Εικόνα 51: Διάγραμμα ροής μονάδας με ξηραντή ρευστοποιημένης κλίνης



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΗΣ 
 

Βογιατζής Γρηγόρης 106 

 
Εικόνα 52: Διάγραμμα ροής με ξηραντή μηχανοθερμικής αφαίρεσης υγρασίας 
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Εικόνα 53: Διάγραμμα ροής μονάδας στα 170MW 
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Εικόνα 54: Διάγραμμα ροής μονάδας στα 300 MW
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