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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν κείµενο εκθέτει τις απόψεις του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και Λεβήτων της
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης,
Ελέγχου και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όσον αφορά την δηµόσια διαβούλευση για την
τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011, «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις
Μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010, Εφαρµογή του Συστήµατος
Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µηχανισµού
διασφάλισης του».
Καταρχήν, εκφράζουµε την πλήρη συµφωνία µας µε όλα τα σηµεία της εισήγησης της
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

(5145/22.9.2016). Τονίζουµε και εµείς µε την σειρά µας, όπως ήδη

αναφέρεται στην εισήγηση, ότι στο Άρθρο 4 της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8786/6-5-2010 (ΦΕΚ Β’
646/14/05/2010) προβλέπεται µόνο η αρχική διαδικασία και ο χρόνος θέσπισης των
προδιαγραφών και όχι η διαδικασία αναθεώρησης αυτών. Συνεπώς, για οποιαδήποτε
αναθεώρηση της Απόφασης ΡΑΕ 1599/2011, απαιτείται τουλάχιστον να ακολουθηθεί η ίδια
διαδικασία που προηγήθηκε της θέσπισης των σχετικών προδιαγραφών, και κυρίως της
διαβούλευσης.
Αναφορικά µε το θέµα της διαχείριση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων κατά τον
υπολογισµό της αποδοτικότητας συµπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών
Όρων Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ Β΄1420/2009), και τις προτάσεις που αναλύονται στην υπ’ αριθµ.
80/2016 απόφαση της ΡΑΕ, κρίνουµε σκόπιµο τόσο σαν ακαδηµαϊκός φορέας µε εγνωσµένη
γνώση στο αντικείµενο όσο και λόγω του θεσµικού µας ρόλου ως Φορέας του Μητρώου
Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να εκθέσουµε το
αντικείµενο σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να τεκµηριώσουµε την άποψή µας, όπως παρατίθεται
στα επόµενα.
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Α) Φυσική διάσταση του θέµατος, στοιχεία θερµοδυναµικής
Ο µέγιστος θεωρητικός βαθµός απόδοσης Carnot για µια µηχανή που λειτουργεί µεταξύ των
θερµοκρασιακών επιπέδων θ1 και θ2 (σε οC) είναι:

ηC = 1−

273,15 + θ 2
273,15 + θ1

(1)

Για την περίπτωση µιας µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας που παρέχει
υπέρθερµο ατµό σε µια διεργασία χαµηλής πίεσης σε θερµοκρασία της τάξεως των 30οC
υπεράνω του κορεσµού σε ένα τυπικό επίπεδο πίεσης 2-10 bar και εξέρχεται κορεσµένο
συµπύκνωµα µε θερµοκρασία 120-180oC (µέση τιµή 6 bar/150oC), η ενθαλπία του
υπέρθερµου ατµού 6 bar/180oC είναι περ. 2800 kJ/kg και η ενθαλπία του κορεσµένου
συµπυκνώµατος 670 kJ/kg. Αν υποτεθεί τελική θερµοκρασία του συµπυκνώµατος 20oC,
δηλαδή ότι το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων δεν αφαιρείται από την χρήσιµη
θερµότητα HCHP, ο θεωρητικός βαθµός απόδοσης Carnot ηC1 µεταξύ των επιπέδων 180oC και
20oC προκύπτει σύµφωνα µε την σχέση (1) ίσος προς 35%, ενώ ο θεωρητικός βαθµός
απόδοσης Carnot ηC2 µεταξύ των επιπέδων 150oC και 20oC είναι 31%.
Ως “εξέργεια” ορίζεται το ποσό εκείνο της θερµικής ενέργειας το οποίο δύναται να
µετατραπεί σε ωφέλιµο έργο και εκφράζεται ως το γινόµενο του βαθµού απόδοσης του
Carnot µε το ποσό θερµότητας.
Η εξέργεια του υπέρθερµου ατµού και του συµπυκνώµατος, που είναι η πραγµατική αξία
µιας ποσότητας θερµότητας εκφρασµένη σε έργο δίνεται από τη σχέση

E = ηCi ⋅ H i

(2)

Συνεπώς η εξέργεια του υπέρθερµου ατµού Ε1 είναι περ. 989 kJ/kg, ενώ η εξέργεια Ε2 του
συµπυκνώµατος είναι 206 kJ/kg. Άρα η εξεργειακή καταστροφή που έχει πραγµατοποιηθεί
στην θερµική διεργασία ανέρχεται περίπου στο 80% της εξέργειας του υπερθέρµου ατµού, µε
αποτέλεσµα την παραγωγή ενός ρεύµατος θερµότητας χαµηλού εξεργειακού περιεχοµένου.
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Αυτό το ποσό θερµότητας χρησιµοποιείται ώστε να συσχετισθεί µε την παραγόµενη
ηλεκτρική ενέργεια σε κατάσταση συµπαραγωγής. Συνεπώς, το ΕCHP που υπολογίζεται µε
βάση το HCHP επέχει θέση «προσφερόµενης» ενέργειας για την παραγωγή θερµότητας.
Σε ένα συνδυασµένο κύκλο, ορίζεται ο βαθµός απόδοσης του Λέβητα Ανάκτησης
Θερµότητας (ΛΑΘ), ως το ποσοστό της ωφέλιµης θερµότητας του λέβητα, ως προς τη
συνολική θερµική ενέργεια του καυσαερίου αν αυτό µπορούσε να ψυχθεί µέχρι τη
θερµοκρασία περιβάλλοντος.

ηΛΑΘ =

θGin − θGout
θGin − θ o

Στο σχήµα 1 φαίνεται ένα τυπικό Q-T διάγραµµα ενός ΛΑΘ, όπου έχει παρασταθεί και η
αύξηση της απόδοσης του ΛΑΘ όταν µειωθεί η θερµοκρασία του τροφοδοτικού νερού σε
αυτό. Με τη µείωση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού, ελαττώνονται οι απώλειες
εξέργειας, λόγω της υψηλής θερµοκρασίας των καυσαερίων, αφού τα καυσαέρια εξέρχονται
στο περιβάλλον µε χαµηλότερη θερµοκρασία. Έτσι ο βαθµός αξιοποίησης της θερµότητας
του καυσαερίου είναι πιο υψηλός και η όλη διεργασία λειτουργεί µε καλύτερο βαθµό
απόδοσης. Η εξέργεια αυτή που δεν αξιοποιείται στην περίπτωση επιστροφής των
συµπυκνωµάτων είναι και αυτή η οποία αντιστοιχεί σε επιπλέον έργο το οποίο θα υπήρχε η
δυνατότητα να παραχθεί, το οποίο όµως δεν παράγεται λόγω της φύσης του τροφοδοτικού
νερού.
Σε µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου, η θερµοκρασία του τροφοδοτικού
νερού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό χαµηλότερη, δεδοµένου ότι αυτό βελτιώνει το
θερµικό βαθµό nST του κύκλου νερού-ατµού, το βαθµό απόδοση του κύκλου ατµού nST,CC
(λαµβάνοντας υπόψη και το λέβητα ανάκτησης θερµότητας - ΛΑΘ) καθώς και το βαθµό
απόδοσης ηΛΑΘ του ΛΑΘ, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Μια αύξηση της θερµοκρασίας
του τροφοδοτικού νερού κατά 10oC έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του βαθµού απόδοσης
ηST,CC κατά περίπου 0.4 ποσοστιαίες µονάδες και του ηΛΑΘ κατά περίπου 0.25 ποσοστιαίες
µονάδες. Εξάλλου στο διάγραµµα Q-T που παρατίθεται στο Σχήµα 2 φαίνεται ότι µια
αύξηση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού κατά 20oC επιφέρει µείωση του βαθµού
απόδοσης κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες.
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Σχήµα 1: Αύξηση του βαθµού απόδοσης του ΛΑΘ και µείωση των εξεργειακών απωλειών
λόγω της µείωσης της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού. [Πηγή: Ε. Κακαράς, Σ.
Καρέλλας: Διαλέξεις Ατµοπαραγωγοί Ι, Θερµικοί Σταθµοί ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο]

Σχήµα 2: Επίδραση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού στους βαθµούς απόδοσης
του συνδυασµένου κύκλου [Πηγή: Ε. Κακαράς, Σ. Καρέλλας: Διαλέξεις Ατµοπαραγωγοί Ι,
Θερµικοί Σταθµοί ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]
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Αυτή η µείωση του β.α. που φαίνεται στα σχήµατα 1 και 2 είναι αυτή που θυσιάζεται λόγω
της εφαρµογής της συµπαραγωγής και της επιστροφής συµπυκνωµάτων που έχουν σαν
αποτέλεσµα την ανύψωση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού και την αύξηση των
εξεργειακών απωλειών και άρα τη µείωση της δυνατότητας παραγωγής έργου.
Σε µια διεργασία συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπου έχουµε δύο χρήσιµα
προϊόντα, τον ηλεκτρισµό και τη θερµότητα, η ανάκτηση της θερµότητας των
συµπυκνωµάτων µειώνει την απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας καυσίµου για την
παραγωγή της χρήσιµης θερµικής ενέργειας. Αν αναφερθούµε στην ανωτέρω περίπτωση µιας
τυπικής διεργασία χαµηλής πίεσης που απαιτεί ατµό χαµηλής πίεσης σε θερµοκρασία της
τάξεως των 30οC υπεράνω του κορεσµού σε ένα τυπικό επίπεδο πίεσης 2-10 bar και
εξέρχεται κορεσµένο συµπύκνωµα µε θερµοκρασία 120-180oC, αν η θερµική αυτή
κατανάλωση καλυπτόταν από ένα ξεχωριστό ατµολέβητα βαθµού απόδοσης 90%, στην
περίπτωση που δεν ανακτάται το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων αλλά
χρησιµοποιείται νερό make-up θερµοκρασίας 20oC και ενθαλπίας 84 kJ/kg, η κατανάλωση
καυσίµου ανέρχεται σε:

q1 =

hout − hin

ηΛ

=

2800 − 84
= 3017.8 kJ/kg ατµού
0.9

Στην περίπτωση που ανακτάται το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων και η θερµική
κατανάλωση καλυφθεί από ένα ξεχωριστό ατµολέβητα βαθµού απόδοσης 85%, η
κατανάλωση καυσίµου ανέρχεται σε:

q2 =

hout − hin

ηΛ

=

2800 − 670
= 2505.9 kJ/kg ατµού
0.85

Συνεπώς, η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων έχει σαν αποτέλεσµα
εξοικονόµηση ισοδύναµου καυσίµου για την παραγωγή της χρήσιµης θερµικής ενέργειας της
τάξης του:

Δq =

q1 − q 2 3017.8 − 2505.9
=
= 17 %
q1
3017.8
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Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων σε µια
µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αφενός έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση
του βαθµού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και
αφετέρου την σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου για παραγωγή θερµικής ενέργειας.

Εφαρµογή σε άλλες χώρες
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, που είναι µια χώρα µε σηµαντική ανάπτυξη στον τοµέα της
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, υπάρχει το πρόγραµµα CHPQA - Quality
Assurance for Combined Heat and Power. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται για το
Department of Energy and Climate Change, σε συνεργασία µε

τις Scottish Executive,

National Assembly for Wales και Northern Ireland Department of Enterprise, Trade and
Investment και έχουν εκδοθεί µια σειρά από αναλυτικές οδηγίες (guidance notes http://chpqa.decc.gov.uk/guidance-notes/). Συγκεκριµένα στην GN16.2, η αγγλική εθνική
νοµοθεσία ορίζει ότι η θερµότητα των συµπυκνωµάτων δεν αφαιρείται από την χρήσιµη
θερµότητα, δεδοµένου ότι αυτό θα αποτελούσε αντικίνητρο για τον παραγωγό για να κάνει
ανάκτηση θερµότητας των συµπυκνωµάτων, κάτι που αποτελεί βέλτιστη πρακτική (best
practice):
«Recovery of heat from condensate, and re-use of condensate in a closed loop steam network,
is obviously best practice where possible. Excluding condensate heat from the total heat
supplied to the user would tend not to encourage the recovery of heat from condensate.
Therefore, the heat content of condensate return is not subtracted from the useful heat figure
in determining the CHP Scheme’s heat outputs”
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Συµπέρασµα
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων σε µια
µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αφενός έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση
του βαθµού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και
αφετέρου την σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου για παραγωγή θερµικής ενέργειας. Αν ο
υπολογισµός του συµπαραγωγικού ηλεκτρισµού γίνει µε αφαίρεση της θερµότητας των
συµπυκνωµάτων από την ωφέλιµη θερµότητα, αυτό αποτελεί σαφές αντικίνητρο για τον
παραγωγό να υιοθετήσει ανάκτηση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων, δεδοµένης της
µείωσης του ηλεκτρικού βαθµού απόδοσης, αλλά και του χειρότερου συνολικού βαθµού
απόδοσης που θα υπολογίζεται λόγω της αφαίρεσης αυτής, κάτι που οδηγεί σε σηµαντική
µείωση των συµπαραγωγικών MWh. Μπορεί συνεπώς να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι έχει
νόηµα να ζητείται από τους συµπαραγωγούς να εκµεταλλεύονται την θερµότητα των
συµπυκνωµάτων, µη λαµβάνοντας υπόψη την επιστροφή συµπυκνωµάτων στον υπολογισµό
της χρήσιµης θερµότητας.
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