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Stacioni i energjisë Avedøre gjendet në Kopenhagen të Danimarkës. Ky stacion është një nga 
termocentralet e kombinuara më efikas të energjisë në botë. Stacioni i energjisë Avedøre prodhon 
energji elektrike në rrjetin energjik nordik dhe ngrohjen e qarkut në zonën metropolitane të 
Kopenhagenit, për nevojat e 280.000 shtëpive. 

Njësa e qymyrit dhe vajit Avedøre 1 filloi punën në 1990 dhe njësia e shumëfishtë Avedøre 2 në 
2001. Avedøre 2 është e ndarë në tre module: 

1. Impianti ultra-superkritikë 
2. Impianti turbine me gaz 
3. Impianti i biomasës. 
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Avedøre 2 përdor një koncept shumëfunksional. Kaldaja – superkritike u pregatit fillimisht për të 
djegur gaz natyror dhe naftë të rëndë. Kaldaja u ripunua në 2002 për të djegur 300,000 ton të 
peletave të drurit në vit si lëndë djegëse shtesë. 

Kaldaja më e madhe e kashtës në botë mund të djegë 150,000 ton kashtë në vit(25 ton në orë) 
që përbën rreth 10% të konsumit të karburantit Avedøre 2. Kashta futet në furrë nga vidat 
ushqyese dhe në një rrjetë të ftohur me ujë ku 80 % e përmbajtjes së energjisë lirohet nga piroliza 
dhe gazifikimi. Kashta e mbetur/karboni do të digjen në rrjetën e ftohur me ujë. Një sistem i madh 
me filtra heq më shumë se 99 përqind të grimcave nga gazi që ikën nga bojleri. Zhavorri dhe hiri 
transportohen në kontenierë nga një sistem transporti. Rreth 50 kamionë kashtë në ditë janë 
transportuar në Stacionin Avedøre nga fermat që gjenden në Danimarkën lindore. Hiri nga kashta 
I rikthehet fushave për shkak të vlerave si pleh. 

Në mënyrë që të mbahen të thatë peletat e drurit dhe për të minimizuar pluhurin i gjithë procesi 
performohet në sisteme të mbyllura. Transportuesit ekzistues të qymyrit janë të mbuluar, dhe 
pluhuri hiqet në vende strategjie nga një sistemi pastrimi me vakum. 

Kapaciteti me ngarkesë të plotë, neto 
435  MWe pa turbina me gaz 

585 MWe me turbina me gaz ose 

365 MWe dhe 475 MWth nxehtësi pa turbina me 
gaz 

505 MW energji elektrike dhe 565 MWth 
nxehtësi me turbina me gaz 

Të dhënat e lëndëve djegëse  

Impianti ultra-superkritikë – gaz natyror, vaj 
karburanti, peleta druri të pulverizuara  

Impianti i biomasës - kashtë 

Turbinat e gazit – gaz natyror 

  
  
 


