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Ο δευτερογενής ατμός είναι το όνομα που δίνεται στον ατμό που σχηματίζεται από το θερμό συμπύκνωμα όταν μειώνεται η πίεση. 
Πιο συγκεκριμένα, όταν το θερμό συμπύκνωμα αποβάλλεται σε περιβάλλον χαμηλότερης πίεσης, η ενθαλπία (ολική ενέργεια) 
παραμένει η ίδια, αλλά το σημείο κορεσμού πέφτει (η θερμοκρασία στην οποία μπορεί να υπάρχει συμπύκνωμα σε υγρή και αέρια 
κατάσταση). Για να αντισταθμιστεί η υπερβολική ποσότητα ενέργειας, μέρος των μορίων ύδατος απορροφά την πλεονάζουσα 
ενέργεια ως λανθάνουσα θερμότητα και εξατμίζεται για να σχηματίσει ατμό.

Σε ένα σύστημα ανάκτησης δευτερογενούς ατμού, ο δευτερογενής ατμός ‘’ελευθερώνεται’’ σε ενα δοχείο (fl ash steam vessel) αντί 
για την ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επανενταχθεί στο σύστημα ατμού ή να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία 
εφαρμογών χαμηλής πίεσης.

Στο δοχείο δευτερογενούς ατμού, το εισερχόμενο συμπύκνωμα διαχωρίζεται από τον δευτερογενή ατμό. Ο δευτερογενής ατμός 
τροφοδοτείται σε σύστημα ατμού με χαμηλότερη πίεση για περαιτέρω χρήση ενώ το παραμένον συμπύκνωμα στο δοχείο  διοχετεύεται 
σε δεξαμενή συμπυκνωμάτων και επαναχρησιμοποιείται ως τροφοδοτικό νερό του λέβητα.

Σύστημα Ανάκτησης Δευτερογενούς Ατμού (Flash Vessel System)

Δοχείο Δευτερογενούς Ατμού
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VD 11

1,2 50

4 200

85

2,5 100 100

8 400 150

20 800 225

40 1400 410

VD 12

1,2 50

8 250

100

2,5 100 110

8 400 160

20 800 245

40 1400 500

VD 13

1,2 50

13 250

105

2,5 100 120

8 400 190

20 800 325

40 1400 610
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ
SPECIAL EQUIPMENT FOR STEAM SYSTEMS          

Ο  δευτερογενής ατμός έχει την ίδια ποιότητα με τον ζωντανό ατμό και η εκμετάλλευση του μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλα ποσά 
ενέργειας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκμετάλλευση του δευτερογενούς ατμού είναι μια οικονομικά ωφέλιμη λύση με τις περιόδους 
αποπληρωμής του κόστους του εξοπλισμού να κυμαίνονται μεταξύ 3-9 μηνών. Η περίοδος αποπληρωμής μιας τέτοιας επένδυσης 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πτώση πίεσης και η παροχή του συμπυκνώματος. 

Η εταιρεία μας ΜΠΑΚΕΛΑΣ Α.Ε. παρέχει τεχνοοικονομικές μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και ανάκτησης θερμότητας, βασισμένες 
στο δικό σας δίκτυο ατμού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για  περαιτέρω πληροφορίες.


