


















Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 Α/Α:  1 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: 

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ΛΙΠΤΟΛ, Τμήμα 
επεξεργασίας φυσικού λιγνίτη  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: 
1 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ       
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: 

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ:   2Km Ν.ΝΑ. από τον οικισμό Παλιά Αμπέλια. 
Συντεταγμένες 40ο 27’30΄΄ Β 21ο 44΄07’’ Α 
 

Β ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ηλεκτροκίνητος κυλινδρικός σπαστήρας φυσικού λιγνίτη. Κλειστή 
επίμηκης κατασκευή από χάλυβα. Κατά μήκος και εσωτερικά του 
μηχανήματος, είναι τοποθετημένοι οι κύλινδροι με τα μαχαίρια για την 
θραύση του λιγνίτη. Οι κύλινδροι παίρνουν κίνηση από δύο 
ηλεκτροκινητήρες μέσω μειωτήρα και αξόνων. Όλες οι διεργασίες 
λαμβάνουν χώρα εσωτερικά του μηχανήματος. 

 

Σημαντικότητα : 7/10 
Απαραίτητο για το πρώτο στάδιο 
επεξεργασίας του φυσικού λιγνίτη.  
Βασική διεργασία για την παραγωγή 
ξηρού κονιορτοποιημένου λιγνίτη 
προς χρήση. 
 
Σπανιότητα:  8/10 
Μοναδικοί στο είδος τους 
σπαστήρες.  
Παραμένουν δύο στον χώρο. 
Τεκμήριο της τεχνολογίας 
παραγωγής κονιορτοποιημένου 
λιγνίτη. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μ.): 

 ΜΗΚΟΣ 8 
ΥΨΟΣ  3 

ΠΛΑΤΟΣ 3,5  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

 ΒΑΡΟΣ: 5-6tn 

 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 ΑΤΣΑΛΙ          ΣΙΔΕΡΟ  

 ΧΑΛΚΟΣ  ΞΥΛΟ  

 
ΓΥΑΛΙ  

ΑΛΛΟ 
ΥΛΙΚΟ 

 

Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Ο λιγνίτης, μετά την εξόρυξη, συγκεντρώνεται σε μπούνγκερ 
συνολικής χωρητικότητας περί τους 5,000 τόνους. Από εκεί με 
δίδυμους ταινιομεταφορείς, ανεβαίνει πάνω από τους σπαστήρες και 
περνάει στο εσωτερικό τους μέσω χωνιών. 
Στους σπαστήρες περιστρεφόμενοι κύλινδροι θραύουν τον λιγνίτη σε 
μικρότερα τεμάχια (1-5cm), με τα μαχαίρια τους. Η διαδικασία είναι 
παρόμοια με τους κυλινδρόμυλους της αλευροποιίας. Ο 
τεμαχισμένος λιγνίτης φεύγει από το μηχάνημα μέσω ταινίας 
μεταφοράς και ακολουθεί δύο προορισμούς. Ο ένας είναι για ζύγιση 
σε αυτόματο αλυσοζυγό και εν συνεχεία προς το κτίριο του σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής (Μικρός ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) για περαιτέρω 
κονιορτοποίηση και ακολούθως καύση στον λέβητα, ο δεύτερος 
προορισμός είναι προς τους σφυρόμυλους που βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο. 
 
Πρώτο στάδιο επεξεργασίας φυσικού λιγνίτη. 
 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ηλεκτρισμός 

 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Φυσικός λιγνίτης 

 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: 
Τεμαχισμένος λιγνίτης 

 ΙΣΧΥΣ: 2Χ22 Kw 

 ΣΤΡΟΦΕΣ:720RPM στους 
κινητήρες, γύρω στις 100 στους 
κυλίνδρους. 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Σκόνη 
λιγνίτη. 

Δ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 3-4 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:     ΝΑΙ            ΟΧΙ 
ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:                  
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