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ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2001-2002, (Προσθετικό µε 2 µονάδες στον τελικό βαθµό Α’ ή Β’ εξετ. περιόδου). 
 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για τη βελτίωση της απλής διάταξης παραγωγής έργου µε ατµοστρόβιλο 
εφαρµόζονται στο σύνολό τους στο µοντέρνο ατµοηλεκτρικό εργοστάσιο του σχήµατος, το οποίο καλείστε 
να εξετάσετε σε ένα πρώτο επίπεδο, και να πραγµατοποιήσετε κάποιους πρώτους υπολογισµούς. 
 
Τα µεγάλα σύγχρονα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια µε καύσιµο το κάρβουνο, (λιθάνθρακας), χαρακτηρίζονται 
από πιέσεις ζωντανού ατµού περί τα 185 bar, και από µία ενδιάµεση υπερθέρµανση. Οι θερµοκρασίες 
εισόδου στις τουρµπίνες υψηλής και µέσης πίεσης είναι µεταξύ 525 και 550 οC. Το συµπύκνωµα 
προθερµαίνεται µέχρι τους 250 οC σε 7 ή 8 προθερµαντήρες. Η ισχύς των εργοστασίων αυτών είναι σήµερα 
µεταξύ 600 και 750 ΜW.  
 
Στο σχήµα φαίνεται ένα διάγραµµα ροής θερµότητος ενός µοντέρνου ατµοηλεκτρικού εργοστασίου µε 
κάρβουνο. Ο ατµοστρόβιλος αποτελείται από το τµήµα υψηλής πίεσης µετά το οποίο ο ατµός υφίσταται 
ενδιάµεση υπερθέρµανση και εισέρχεται στο τµήµα µέσης πίεσης καθώς και σε ένα διπλό τµήµα χαµηλής 
πίεσης. Αυτό το σύστηµα οδηγεί σε µια τετραπλή όδευση του ατµού προς τον συµπυκνωτή. Σε χαµηλές 
πιέσεις συµπύκνωσης και υψηλές ισχύς τουρµπίνας έχουµε και υψηλή παροχή όγκου ατµού. Ο ατµός αυτός 
έχει µια περιορισµένη διατοµή εξόδου στην τουρµπίνα (βλέπε περιορισµένο µήκος πτερυγίων της τελευταίας 
βαθµίδας λόγω αδρανειακών δυνάµεων). Για να αποφύγουµε υψηλές ταχύτητες ατµού (επειδή η υψηλή 
κινητική ενέργεια του ατµού εξόδου µειώνει την απόδοση της τουρµπίνας βάσει του 1ου θερµοδυναµικού 
αξιώµατος) θα πρέπει η ροή ατµού εξόδου να σπάει σε πολλά κοµµάτια. 
 
Το συµπύκνωµα που εξέρχεται από το συµπυκνωτή θερµαίνεται σε 4 προθερµαντήρες χαµηλής πίεσης. Εκεί 
ο συµπυκνωµένος ατµός αποµάστευσης µέσω αντλιών συµπυκνώµατος (προθερµαντήρες 2,4), οδηγείται 
στην κύρια ροή νερού αφού η πίεση του αυξηθεί αντίστοιχα, ή µέσω των προθερµαντήρων (1,3) απλά 
στραγγαλίζεται και οδηγείται στον ατµό αποµάστευσης του αµέσως κατώτερου προθερµαντήρα ή και στο 
συµπυκνωτή. Το δοχείο νερού ή αλλιώς δοχείο διαχωρισµού είναι ένας προθερµαντήρας ανάµιξης στον οποίο 
το νερό θερµαίνεται µε απευθείας ανάµιξη µε ατµό αποµάστευσης και παράλληλα απελευθερώνεται από 
τυχόν διαλυµένα αέρια ή ατµό, γιατί η διαλυτότητά τους πέφτει µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Εκτός 
αυτού το δοχείο χρησιµεύει για αποθήκευση ποσότητας νερού ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί πιθανή 
διαταραχή στο κύκλωµα νερού. Πάνω από το δοχείο φαίνεται η κύρια αντλία νερού η οποία οδηγείται απ’ 
ευθείας από ειδική τουρµπίνα , ώστε να εξοικονοµηθεί ενέργεια αντί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτροκινητήρας. 
Οι 2 προθερµαντήρες υψηλής πίεσης θερµαίνονται µε ατµό αποµάστευσης από την τουρµπίνα µέσης πίεσης 
ή αντίστοιχα µε ένα τµήµα του ατµού, ο οποίος οδηγείται από την έξοδο της τουρµπίνας υψηλής πίεσης προς 
την ενδιάµεση υπερθέρµανση.  
 
Συνολικά ρέει µόνο το 61% του παραγόµενου ατµού από το λέβητα µέσω όλων των στροβίλων 
(επαληθεύσατε). Το υπόλοιπο αποµαστεύεται σε διάφορα στάδια εκτόνωσης για να τροφοδοτήσει τους 
προθερµαντήρες, καθώς και την τουρµπίνα της κύριας αντλίας νερού. 
 
Αφού χαραχτεί η διεργασία στο διάγραµµα T-s και h-s (Mollier), και κατανοηθεί καλά ο κύκλος λειτουργίας 
του εργοστασίου, να υπολογιστούν: 
 

1. Ο Θερµικός βαθµός απόδοσης του εργοστασίου µε ακρίβεια 3ου σηµαντικού ψηφίου. 
2. Οι εξεργειακοί βαθµοί απόδοσης των παρακάτω τριών υποσηστηµάτων του εργοστασίου: 

• εστία καύσης 
• ατµοπαραγωγός 
• κύκλος µετατροπής ενέργειας, 

3. καθώς και ο εξεργειακός βαθµός απόδοσης του συνολικού συστήµατος. 
 
∆ίδονται: 
 
ηΚ= 0.920, βαθµός απόδοσης λέβητα 
eB/Hu=1.061, λόγος ειδικής εξέργειας / θερµογόνο δύναµη λιθάνθρακα 
Hu=28.4 MJ/kg, θερµογόνος δύναµη λιθάνθρακα 
ηStHD=0.75, ισεντροπικός βαθµός απόδοσης HD turbine (στρόβιλος υψηλής πίεσης) 
ηStMD=0.70, ισεντροπικός βαθµός απόδοσης ΜD turbine (στρόβιλος µέσης πίεσης) 
ηStND=0.65, ισεντροπικός βαθµός απόδοσης ΝD turbine (στρόβιλος χαµηλής πίεσης) 
 



 Σχήµα 1: Απλοποιηµένο θερµικό διάγραµµα ατµοηλεκτρικού εργοστασίου Bexbach 750 MW (λιθάνθρακα) 

 


