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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται αναλυτικά στις ειδικές πρακτικές εργασίες που
εκτελεί ο «συντηρητής και εγκαταστάτης καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων», ενώ
παρέχει και μια σειρά από γενικότερες γνώσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση του
επαγγέλματος.
Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης. Ακολουθούν διάφορες γενικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, όπως
αυτές που αφορούν τα καύσιμα και την καύση, τον επαγγελματικό ρόλο, την υγιεινή και
ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στα πέντε τελευταία κεφάλαια γίνεται αναλυτική περιγραφή των καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυστήρων καθώς και των επίτοιχων λεβήτων αερίου. Συγκεκριμένα,
αναφέρονται τα είδη, η δομή και η λειτουργία τους, η εγκατάσταση και ρύθμιση, καθώς
και η τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
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Executive summary
The present training material describes in detail the specific work practices, performed
by the “installer and maintainer of liquid and gaseous fuel burners”, while providing a
range of general knowledge, necessary to professional practice.
Initially there is a general description of the structure and operation of the heating
installation. Next there is various general technical and professional knowledge, such
as those relating to fuels and combustion, the professional role, health and safety, and
energy savings.
The last five chapters include a detailed description of oil and gas burners, as well as
wall-mounted gas boilers. Classification, structure and function, installation and adjustment, as well as regular maintenance and faults repair are specifically mentioned.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αφορά την επαγγελματική κατάρτιση «συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων», με στόχο την απόκτηση ή τη βελτίωση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του επαγγελματικού τους έργου.
Καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του επαγγέλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις
σύγχρονες απαιτήσεις, όπως την εξέλιξη της τεχνολογίας, την εξοικονόμηση ενέργειας,
την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, την
υγιεινή και ασφάλεια και την ικανοποίηση του πελάτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καυστήρας, η συσκευή που πραγματοποιεί την καύση του καυσίμου, αποτελεί
κρίσιμο λειτουργικό κομμάτι μιας γενικότερης εγκατάστασης που λειτουργεί είτε
για τη θέρμανση χώρων είτε για βιομηχανικές εφαρμογές. Ο τεχνικός καυστήρων
οφείλει να γνωρίζει στον βαθμό που χρειάζεται για το επαγγελματικό του έργο τη
σκοπιμότητα, τη δομή, την κατασκευή και τη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης, καθώς και τα διάφορα είδη που υπάρχουν. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται
αναφορά στα συστήματα θέρμανσης γενικά και ακολουθεί περιγραφή της εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου καυσίμου και των κύριων στοιχείων αυτής, καθώς οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι ο πιο συνήθης τομέας εφαρμογών
των καυστήρων πετρελαίου και αερίων.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η γνώση των συστημάτων θέρμανσης γενικά και η κατανόηση και βασική γνώση της δομής και λειτουργίας της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης με καύση πετρελαίου ή αερίου καυσίμου καθώς και των κύριων
στοιχείων αυτής.
Μετά τη μελέτη του πρώτου κεφαλαίου ο καταρτιζόμενος είναι ικανός:
• Να γνωρίζει τα διάφορα είδη συστημάτων θέρμανσης και τη λειτουργία τους.
• Να γνωρίζει γενικά τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
• Να γνωρίζει τι είναι και τι περιλαμβάνει η τεχνική μελέτη.
• Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία και τις διατάξεις της εγκατάστασης κεντρικής
θέρμανσης, τα είδη, τη δομή και τη λειτουργία τους.
• Να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τις τεχνικές απαιτήσεις του λεβητοστασίου.
• Να γνωρίζει γενικά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης και παράδοσης εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•

Σύστημα θέρμανσης.
Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.
Τεχνική μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης.
Καύση, καύσιμα.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λέβητας.
Καυστήρας πετρελαίου.
Καυστήρας αερίων καυσίμων.
Κυκλοφορητής.
Δοχείο διαστολής.
Θερμαντήρας νερού χρήσης (μπόιλερ).
Θερμαντικά σώματα.
Δισωλήνιο σύστημα, ενδοδαπέδιο σύστημα, fan coils.
Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας – αντιστάθμιση.
Αυτονομία θέρμανσης.
Απαγωγή καυσαερίων.
Λεβητοστάσιο.

1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τόσο η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου για θέρμανση των χώρων κατοικίας και εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και πολλές βιομηχανικές εφαρμογές απαιτούν την
παραγωγή θερμότητας (θερμικής ενέργειας). Η παραγωγή θερμότητας επιτυγχάνεται με
διάφορους τρόπους, ενώ διαρκώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται διάφορα συστήματα
θέρμανσης, επηρεαζόμενα από τους εκάστοτε οικονομικοτεχνικούς παράγοντες.
Η πηγή παραγωγής της θερμότητας στα συστήματα θέρμανσης μπορεί να είναι:
α)	Η καύση καύσιμων ουσιών οι οποίες μπορεί να είναι:
στερεά καύσιμα: ξύλο, pellet, βιομάζα.
υγρά καύσιμα: πετρέλαιο, βιοντίζελ.
αέρια καύσιμα: φυσικό αέριο, υγραέριο, βιοαέριο.
β)	Η ηλεκτρική ενέργεια.
γ)	Η ηλιακή ενέργεια.
δ)	Γεωθερμία (εκμετάλλευση της θερμότητας του εδάφους).
Τα συστήματα θέρμανσης χώρων διακρίνονται σε:
α) Τοπικά, όπως θερμάστρες διάφορων τύπων, τζάκι, αερόθερμα, θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.
β)	Κεντρικά (κεντρική θέρμανση), όπου υπάρχει μια κεντρική πηγή παραγωγής θερμότητας η οποία μεταφέρεται στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν από έναν
ενδιάμεσο φορέα θερμότητας, ένα εργαζόμενο ρευστό μέσο (νερό, ατμό ή αέρα),
με ένα ειδικά υπολογισμένο σύστημα διανομής.
γ)	Τηλεθέρμανση, όπου η παραγωγή θερμότητας πραγματοποιείται εκτός των θερμαινόμενων κτιρίων, συνήθως σε θερμοηλεκτρικά ή άλλα εργοστάσια, αρκετά μακριά από τους χώρους κατανάλωσης, και μεταφέρεται με ειδικό δίκτυο μονωμένων
αγωγών που μεταφέρουν ζεστό νερό το οποίο θερμαίνει τα κτίρια μιας πόλης ή ενός
τμήματος μιας πόλης.
Το πλέον διαδεδομένο σύστημα θέρμανσης είναι η κεντρική θέρμανση, με παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω της καύσης πετρελαίου ή αερίων καυσίμων (φυσικό
αέριο, υγραέριο).
Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται το σύνολο των συσκευών, κατασκευών,
διατάξεων, μηχανισμών κ.λπ. που παραλαμβάνει θερμική ενέργεια από μια πηγή και την
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κατανέμει σε διάφορους χώρους προκειμένου να καλύψει απώλειες θερμότητας προς το
περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυμητά επίπεδα.

Διάκριση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
Σε σχέση με το μέσο μεταφοράς της θερμικής ενέργειας τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης διακρίνονται σε συστήματα θέρμανσης με νερό, με ατμό, με αέρα ή με ψυκτικό υγρό
φρέον. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι με νερό.
Οι κεντρικές θερμάνσεις διακρίνονται επίσης ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς της
θερμότητας στον θερμαινόμενο χώρο σε:
• Θερμάνσεις με τοπικά θερμαντικά σώματα (η πιο συνήθης περίπτωση).
• Θερμάνσεις οροφής.
• Θερμάνσεις δαπέδου (ενδοδαπέδιο σύστημα).
• Θερμάνσεις τοίχου.
Συχνά εφαρμόζονται επίσης μικτά συστήματα θέρμανσης, με συνδυασμούς ή εναλλακτικές πηγές παραγωγής της θερμότητας ή και συνδυασμούς στον τρόπο μεταφοράς της
θερμότητας.
Συχνά συναντάται επίσης ο συνδυασμός του συστήματος θέρμανσης με σύστημα
ψύξης.
Παραδείγματα: α) θέρμανση με καύση πετρελαίου ή αερίου με υποβοήθηση ηλια
κής ενέργειας, β) συνδυασμός λέβητα πετρελαίου ή αερίου με αντλίες θερμότητας,
γ) συνδυασμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης και θέρμανσης με θερμαντικά σώματα, δ)
εναλλακτική καύση πετρελαίου και αερίου καυσίμου κ.λπ.
Όπως είναι προφανές, όλα τα συστήματα θέρμανσης έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα.
Κατά κανόνα, η επιλογή του συστήματος θέρμανσης πραγματοποιείται σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, με συνυπολογισμό των εξής κριτηρίων:
α)	Το κόστος εγκατάστασης.
β)	Το κόστος λειτουργίας.
γ)	Τη λειτουργικότητα και την αισθητική.
δ)	Τις ιδιαιτερότητες του χώρου που θα θερμανθεί.

1.2	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Τα κύρια συστήματα (τμήματα) μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης με καύση πετρελαίου ή αερίου είναι:
α) Τμήμα παραγωγής της θερμικής ενέργειας.
	Είναι η εγκατάσταση όπου πραγματοποιείται η καύση του καυσίμου και παράγεται θερμική ενέργεια, η οποία μέσω κατάλληλου εναλλάκτη θερμότητας (λέβητας)
θερμαίνει ζεστό νερό το οποίο βρίσκεται σε κυκλοφορία εντός κατάλληλου δικτύου
διανομής. Παράλληλα, από την καύση παράγεται ποσότητα μίγματος αερίων, τα
καυσαέρια, τα οποία μέσω ειδικής διάταξης απαγωγής τους οδηγούνται στο περιβάλλον.
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	Η εγκατάσταση παραγωγής της θερμικής ενέργειας βρίσκεται κατά το κύριο μέρος
της σε ξεχωριστό και ειδικό χώρο εντός του κτιρίου, το λεβητοστάσιο, και την απαρτίζουν τα εξής βασικά μέρη:
	Ο λέβητας: είναι η συσκευή εντός της οποίας η ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία με τη σειρά της παραλαμβάνεται (κατά το δυνατόν) από
το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των χώρων.
	Ο καυστήρας πετρελαίου: είναι η συσκευή που προσαρμόζεται πάνω στον λέβητα
και ρυθμίζει ποιοτικά και ποσοτικά την καύση του πετρελαίου. Συνδέεται με σωλήνα
με τη δεξαμενή πετρελαίου (κύριας ή ημερήσιας κατανάλωσης), από την οποία παραλαμβάνει το καύσιμο. Διαθέτει σύστημα διασκορπισμού του καυσίμου και σύστημα τροφοδότησης και ανάμιξης με τον απαραίτητο αέρα. Εξασφαλίζει την έναυση,
την ασφαλή λειτουργία και τη διακοπή της καύσης.
	Ο καυστήρας αερίου: είναι η συσκευή που προσαρμόζεται πάνω στον λέβητα και
ρυθμίζει ποσοτικά και ποιοτικά την καύση αερίου καυσίμου. Μπορεί να προσαγάγει
χωριστά αέρα και καύσιμο ή έτοιμο μίγμα. Εξασφαλίζει με ειδικές διατάξεις την
έναυση, την ασφαλή λειτουργία της καύσης και τη διακοπή.
	Ο κυκλοφορητής: είναι μια αντλία φυγοκεντρικού τύπου που κινείται με τη βοήθεια
ηλεκτρικού ρεύματος. Σκοπός του είναι η κυκλοφορία του νερού μέσα στο κλειστό
κύκλωμα σωληνώσεων για μεταφορά ζεστού νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα.
	Οι διατάξεις ασφάλειας: δοχείο διαστολής, αυτόματος πλήρωσης, βαλβίδα
ασφάλειας.
	Ο ηλεκτρολογικός πίνακας με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς.
	Τα στοιχεία αναχώρησης – διανομής – επιστροφής του ζεστού νερού (σωλήνες,
βάνες κ.λπ.).
	Τα στοιχεία προσαγωγής καυσίμου.
	Το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων (καπναγωγός, καπνοδόχος).
Σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.
Θερμαντήρες νερού χρήσης (μπόιλερ).
και την αποθήκευση καυσίμου.
β) Σύστημα διανομής της θερμικής ενέργειας.
	Αποτελείται από το δίκτυο σωληνώσεων μέσα από το οποίο μεταφέρεται το ζεστό
νερό στους θερμαινόμενους χώρους όπου θα αποδοθεί η θερμική ενέργεια.
γ) Τμήμα αποδόσεως της θερμικής ενέργειας.
	Περιλαμβάνει κατά περίπτωση ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα τα θερμαντικά σώματα διάφορων τύπων, το ενδοδαπέδιο σύστημα σωληνώσεων κ.λπ.
δ) Σύστημα ρυθμίσεων και ελέγχου.
	Περιλαμβάνει αυτοματισμούς λειτουργίας με βάση τη θερμοκρασία, χρονικούς προγραμματισμούς, αυτοματισμούς βελτιστοποίησης και αυτοματισμούς του λεβητοστασίου. Στην εικόνα 1 απεικονίζονται τα βασικά στοιχεία εγκατάστασης κεντρικής
θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου καυσίμου. Στις εικόνες 2 έως 9 απεικονίζονται ενδεικτικά διάφοροι τύποι συστημάτων θέρμανσης.
18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η τεχνική μελέτη εκπονείται πριν από την κατασκευή, από μηχανολόγο μηχανικό, τόσο για
εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης όσο και για κάθε εγκατάσταση με καύση καυσίμου.
Μπορεί να είναι στο πλαίσιο των μελετών εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδομικής
άδειας ή να είναι απλώς κατασκευαστική μελέτη. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική μελέτη
ακολουθεί τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες και πρότυπα.
Η τεχνική μελέτη περιλαμβάνει:
• Υπολογισμό των θερμικών απωλειών για κάθε χώρο με δεδομένα τη γεωγραφική
θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου, τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις,
μονώσεις, ανοίγματα, έκθεση σε ανέμους, όροφος κ.λπ.), τη χρήση κ.λπ.
• Τη συνολική θερμική ισχύ που προκύπτει από το άθροισμα των θερμικών απαιτήσεων όλων των χώρων και το είδος της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
που έχει επιλεγεί.
• Τον καθορισμό θέσεως, τύπου και μεγέθους των θερμαντικών σωμάτων.
• Τον καθορισμό των διαδρομών του δικτύου σωληνώσεων του ζεστού νερού (προσαγωγή και επιστροφή).
• Εκλογή του είδους των σωλήνων και των διατομών τους, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των απωλειών τριβών (πτώση πίεσης) και τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατάλληλου κυκλοφορητή.
• Ενδεχόμενο συνδυασμό της κεντρικής θέρμανσης για παροχή ζεστού νερού χρήσης,
πιθανή συνεργασία με ηλιακό σύστημα κ.λπ.
• Καθορισμό της θέσης και των διαστάσεων του λεβητοστασίου, τον υπολογισμό της
διατομής και της διαδρομής της καπνοδόχου, του επαρκούς αερισμού και της προσαγωγής καυσίμου.
• Εκλογή του μεγέθους, του τύπου και των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του
λέβητα και του συνεργαζόμενου καυστήρα, καθορισμό των συνθηκών λειτουργίας,
του είδους και της θέσης των οργάνων και αυτοματισμών.
• Επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
• Επιλογή των συστημάτων ασφαλείας και των βοηθητικών συστημάτων.
• Υπολογισμό κατανάλωσης καυσίμου και εκλογή θέσης και μεγέθους της δεξαμενής
καυσίμου στην περίπτωση πετρελαίου.
• Χωροθέτηση των στοιχείων και μηχανημάτων του λεβητοστασίου, καθώς και καθορισμό διαστάσεων και αποστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η τεχνική μελέτη αποτελείται:
α)	Από τα φύλλα υπολογισμών.
β)	Από τα κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν κατόψεις των ορόφων
(τυπικός όροφος στις περιπτώσεις πολυκατοικιών με όμοιους ορόφους), κατακόρυφα διαγράμματα, κάτοψη και κατακόρυφη τομή λεβητοστασίου και σχέδια των
ηλεκτρολογικών συνδέσεων.
γ)	Τεχνική περιγραφή με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, καθώς και ιδιαίτερες οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση.
δ)	Οικονομικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης εγκατάστασης, κόστος λειτουργίας
και πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
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Η κατασκευή πραγματοποιείται από τον εγκαταστάτη σύμφωνα με την τεχνική μελέτη
υπό την επίβλεψη του μηχανικού. Για τον σκοπό αυτό ο εγκαταστάτης είναι απαραίτητο
να γνωρίζει να ερμηνεύει το σχέδιο και τους διάφορους συμβολισμούς που περιέχονται σε
αυτό και να εφαρμόζει τη μελέτη με ακρίβεια, χωρίς τροποποιήσεις. Αναγκαίες μετατροπές γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον μηχανικό.
Στις εικόνες 10 και 11 φαίνονται διαγράμματα κάτοψης τυπικού ορόφου και κατακόρυφο διάγραμμα αντίστοιχα.

1.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1.4.1 Λέβητας (boiler)
Είναι η συσκευή εντός της οποίας πραγματοποιείται η καύση κάποιου καυσίμου (υγρού,
αερίου ή στερεού) και με τη θερμότητα που παράγεται θερμαίνει ή ατμοποιεί νερό ή θερμαίνει αέρα.

Οι λέβητες διακρίνονται
α) Με βάση το υλικό κατασκευής τους σε:
• Χυτοσιδηρούς. Υλικό κατασκευής: χυτοσίδηρος (μαντέμι) ειδικών προδιαγραφών,
συνήθως GG25. Πλεονεκτήματα: αντοχή στη διάβρωση (μεγάλη διάρκεια ζωής),
επέκταση με προσθήκη στοιχείων, αντικατάσταση τμήματος σε περίπτωση βλάβης,
εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση, μικρή περιεκτικότητα νερού, λειτουργία και σε
χαμηλές θερμοκρασίες, μικρή αντίθλιψη λειτουργίας, μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από τους χαλύβδινους, ανθεκτικότητα στη στατική πίεση και θερμική καταπόνηση, σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. Μειονεκτήματα: υψηλό κόστος αγοράς, αυξημένο βάρος, αδυναμία τοπικής επισκευής, ευπάθεια στις κρούσεις, στις απότομες
θερμικές μεταβολές και σε απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (θερμικό σοκ).
Επίσης, δεν καθαρίζονται εύκολα, χρειάζονται προστασία από την υπερθέρμανση
στην περίπτωση αυτονομίας στη θέρμανση.
• Χαλύβδινους. Υλικό κατασκευής: χάλυβας ειδικών προδιαγραφών, συνήθως St-372. Πλεονεκτήματα: μικρό βάρος, μικρή ευαισθησία σε διαφορετικές θερμοκρασίες,
αντοχή σε διαφορές θερμοκρασίας, αντοχή σε μεγάλες πιέσεις, εύκολη επισκευή
(τοπική συγκόλληση, μεταλλικές προσθήκες), προσαρμογή των διαστάσεων σε ορισμένες απαιτήσεις, χαμηλό κόστος αγοράς, εξαιρετική μηχανική αντοχή, υψηλός
βαθμός απόδοσης, επιτρέπουν λειτουργία καύσης με υπερπίεση, γρηγορότερη θέρμανση του νερού. Μειονεκτήματα: περιορισμένη διάρκεια ζωής, ευπάθεια στη διάβρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αδυναμία επεκτάσεων.
• Χάλκινους.
• Διμεταλλικούς. Είναι οι λέβητες νεότερης τεχνολογίας διπλής θερμαντικής επιφάνειας από μαντέμι και χάλυβα.
β) Με βάση το είδος του καυσίμου σε:
• Στερεών καυσίμων.
• Αερίων καυσίμων.
• Υγρών καυσίμων.
• Μικτής ή εναλλακτικής καύσης.
γ) Με βάση τον αριθμό διαδρομών των καυσαερίων σε:
• Διπλής διαδρομής.
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• Τριπλής διαδρομής.
• Πολλαπλών διαδρομών.
δ) Με βάση τη θερμική ισχύ τους σε:
• Μικρούς (μέχρι 50.000 kcal/h).
• Μεσαίους (50.000-300.000 kcal/h).
• Μεγάλους (μεγαλύτερη από 300.000 kcal/h).
ε) Με βάση τον φορέα θερμότητας σε:
• Ατμού χαμηλής πίεσης.
• Ατμού υψηλής πίεσης.
• Αέρα (αερολέβητες). Ζεσταίνουν αέρα ο οποίος μεταφέρεται στους προς θέρμανση χώρους. Ο αέρας αυτός μπορεί να προέρχεται από το ίδιο περιβάλλον (ανακυκλοφορία) ή από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλοι για ορισμένους χώρους και γενικότερα για χώρους με πόρτες που ανοιγοκλείνουν συχνά. Ιδανικοί για
θέρμανση θερμοκηπίων ή χώρων όπου δεν συχνάζουν άνθρωποι. Πλεονέκτημα:
δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες λέβητα και απώλειες διακοπής, παρά μόνο
απώλειες καυσαερίων.
• Θερμού νερού.
• Λαδιού.
Οι ατμολέβητες και αερολέβητες συναντώνται κυρίως σε επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις. Οι ατμολέβητες ονομάζονται και ατμογεννήτριες.
στ) Με βάση την καύση σε:
• Πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης (υπερπιεστικούς). Λέβητες με υψηλή θερμαντική
απόδοση που οφείλεται στην καύση υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής. Η
υψηλή πίεση επιτυγχάνεται από τον ανεμιστήρα του καυστήρα και επιτρέπει την κίνηση των καυσαερίων σε μεγαλύτερες και δυσκολότερες διαδρομές. Πλεονεκτήματα: μικρότερος όγκος και βάρος, καλύτερη καύση λόγω καλύτερης ανάμιξης αέρα
και καύσιμου υλικού, επηρεάζονται ελάχιστα από τις απώλειες ή τις ατέλειες της
καπνοδόχου ως προς τον ελκυσμό αυτής.
• Χαμηλής αντίθλιψης.
ζ) Ως προς την τοποθέτηση σε:
• Δαπέδου.
• Επίτοιχους.
η) Επίσης διακρίνονται σε:
• Ατομικούς. Αποτελούν πλήρη συγκροτήματα λεβητοστασίου. Όλα τα απαραίτητα
όργανα, εξαρτήματα και στοιχεία περικλείονται σε ειδικά καλύμματα, ώστε το σύνολο να αποτελεί μια ενιαία μονάδα (compact). Πλεονεκτήματα: μικρό ολικό κόστος
εγκατάστασης, μικρές διαστάσεις (οικονομία χώρου).
• Διαιρούμενους. Ο λέβητας διαιρείται σε τμήματα ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του.
θ)	Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι ηλεκτρικοί λέβητες, οι οποίοι δεν καίνε καύσιμο,
αλλά κάνουν χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πλεονεκτήματα: προστασία του περιβάλλοντος. Μειονεκτήματα: κόστος λειτουργίας.
Οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης προορίζονται για τη θέρμανση νερού μέχρι θερμοκρασία 110°C και πίεση λειτουργίας μέχρι 6 bar.
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Νέες τεχνολογίες
Οι νέας τεχνολογίας λέβητες είναι πιστοποιημένοι (φέρουν σήμανση CE), έχουν υψηλό
βαθμό ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζουν λειτουργία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Νέας τεχνολογίας λέβητες είναι οι λέβητες συμπύκνωσης
(ή ανωτέρας θερμογόνου δύναμης), με ανοξείδωτο εναλλάκτη, με απόδοση πάνω από
97-98%. Οι λέβητες αυτοί εκμεταλλεύονται επιπλέον τη θερμότητα των καυσαερίων, κάνοντας συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχουν και επιτυγχάνοντας απόδοση πάνω από
97-98% (θερμότητα εξόδου των καυσαερίων περίπου 50°C).
Πολλοί λέβητες χρησιμοποιούν επίσης τη θερμότητα των καυσαερίων για προθέρμανση του αέρα καύσης με σκοπό την αύξηση της απόδοσής τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σήμανση
Κάθε λέβητας κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει σύμφωνα με το ΠΔ 335/1993, σε εναρμόνιση με σχετική οδηγία της Ε.Ε., να φέρει σήμα (πιστοποίηση) ποιότητας CE (σημαίνει ότι
έχει υποβληθεί επιτυχώς σε σειρά ελέγχων). Επίσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
πινακίδα σε εμφανές σημείο η οποία θα καθορίζει τα εξής στοιχεία:
• Επωνυμία, σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή.
• Τύπο του λέβητα.
• Έτος κατασκευής.
• Αριθμό κατασκευαστή S/N (Serial Number).
• Ονομαστική ισχύ για το αντίστοιχο καύσιμο σε KW ή kcal/h.
• Τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στον λέβητα σε Pa ή bar.
• Τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία και πίεση του ζεστού νερού σε °C.
• Τη μέγιστη πίεση δοκιμής του λέβητα.
• Τον βαθμό απόδοσης – ενεργειακή κατηγορία.
• Χαρακτηριστικά στοιχεία του συνεργαζόμενου καυστήρα και του είδους καυσίμου.
Κάθε λέβητας συνοδεύεται από τεχνικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες, όπως η συνολική υδραυλική αντίσταση (αντίθλιψη) του λέβητα σε Pa ή mm Σ.Ν., η περιεκτικότητα του λέβητα σε νερό, οι εξωτερικές διαστάσεις,
το βάρος, ο αριθμός διαδρομών καυσαερίων κ.λπ. Στο τεχνικό έντυπο περιλαμβάνονται
επίσης οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση.

Επιλογή λέβητα
Η επιλογή του λέβητα πραγματοποιείται με βάση τη θερμική ισχύ (KW ή kcal/h), όπως
αυτή έχει υπολογιστεί στην τεχνική μελέτη. Η θερμική ισχύς είναι το άθροισμα των θερμικών απωλειών των χώρων με μια προσαύξηση για κάλυψη πρόσθετων απωλειών, ανάλογα
με το μέγεθος του δικτύου (απώλειες σωληνώσεων) και τη συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία (απώλειες έναρξης).
Συνήθως στις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις και σχεδόν πάντα στις μεγάλες χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός λέβητες αντί ενός με αλληλουχία στη λειτουργία τους
(cascade). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομικότερη λειτουργία σε καύσιμα, η
οποία αντισταθμίζει το επιπλέον κόστος της αγοράς.
Για την επιλογή του λέβητα λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως:
• Ο βαθμός απόδοσής του (απόδοση ≥90% θεωρείται ικανοποιητική).
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• Η ασφαλής λειτουργία.
• Το κόστος αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης.
• Το επίπεδο θορύβου κ.λπ.

Βαθμός απόδοσης του λέβητα
Δίνεται κατά προσέγγιση από τον τύπο:
n=QΛ/W*H.
n= Βαθμός απόδοσης.
QΛ= Θερμική ισχύς του λέβητα σε Kcal/h.
W=Ωριαία κατανάλωση καυσίμου σε Kg/h.
H=Θερμογόνος δύναμη καυσίμου σε Kcal/Kg.

Κύρια στοιχεία λεβήτων
α) Θερμαντήρας ή φλογοθάλαμος ή εστία καύσης: είναι ο χώρος όπου πραγματοποιείται η καύση.
β) Φλογαυλοί ή αεραυλοί και καπνοθάλαμος: είναι διαδρομές και χώροι του λέβητα
από όπου διέρχονται τα καυσαέρια προς την καπνοδόχο. Οι φλογαυλοί σε χαλύβδινους λέβητες είναι συνήθως σωλήνες μεγάλου μήκους που περιβάλλονται από το
προς θέρμανση μέσο. Τοποθετούνται σε αυλοφόρο πλάκα (εμπρόσθια και οπίσθια,
αλλιώς καθρέπτης). Μέσα στους φλογαυλούς συνήθως είναι τοποθετημένοι στροβιλιστές καυσαερίων που αποσκοπούν στην καλύτερη μεταφορά της θερμότητας
στο θερμαινόμενο μέσο (νερό, αέρας). Στους μαντεμένιους λέβητες υπάρχουν τα
χυτοσιδηρά στοιχεία (φέτες), τα οποία φέρουν ειδικά πτερύγια για μεγαλύτερη μεταφορά της θερμότητας προς τα καυσαέρια.
γ) Υδροθάλαμος για λέβητες νερού, ατμοθάλαμος για λέβητες ατμού ή αεροθάλαμος
για λέβητες αέρα: είναι ο χώρος όπου βρίσκεται το μέσο (νερό, ατμός ή αέρας) που
πρόκειται να θερμανθεί.
Οι λέβητες φέρουν περιφερειακά θερμομόνωση και εξωτερικά μεταλλικό κάλυμμα.

Έδραση των λεβήτων
Τοποθετούνται σε ειδικής κατασκευής αντικραδασμικές βάσεις, ύψους 6-7 cm, ώστε να
αποφεύγονται ζημιές από σκουριές του λέβητα λόγω υγρασίας του δαπέδου. Για λόγους
αντισεισμικής προστασίας συνιστάται η βάση να προεκτείνεται περίπου 15 cm περιμετρικά προς τον λέβητα.
Σε περίπτωση περισσότερων του ενός λεβήτων αποφεύγεται η κατασκευή ενιαίας βάσης.

Πίνακας ελέγχου λέβητα
Οι λέβητες είναι εξοπλισμένοι με όργανα ασφαλείας και ελέγχου τοποθετημένα στους σύγχρονους λέβητες σε έναν ενσωματωμένο ηλεκτρικό πίνακα. Έτσι απλοποιείται η ηλεκτρική
τους εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Σε μικρούς λέβητες αρκεί η σύνδεση του πίνακα
στο δίκτυο των 220 V και η ηλεκτρική σύνδεση των θερμοστατών με τον κυκλοφορητή.
Στους σύγχρονους λέβητες ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός με ψηφιακές ενδείξεις
και ρυθμίσεις των οργάνων.
Τα όργανα αυτά είναι:
• Θερμόμετρο νερού: Δείχνει τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα.
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• Θερμόμετρο καυσαερίων: Δείχνει τη θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδό
τους από τον λέβητα.
• Μανόμετρο (υδρόμετρο ή υψόμετρο): Δείχνει την πίεση του νερού στο δίκτυο θέρμανσης.
• Θερμοστάτης κυκλοφορητή: Είναι ο ρυθμιστής της λειτουργίας του κυκλοφορητή.
Διακόπτει τη λειτουργία του όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης πέσει
κάτω από το όριο που έχει ρυθμιστεί. Το όριο αυτό είναι περίπου 40°C.
• Θερμοστάτης καυστήρα: Είναι ο ρυθμιστής της θερμοκρασίας νερού του λέβητα.
Ελέγχει τον καυστήρα και διακόπτει τη λειτουργία του όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης έχει φτάσει στο σημείο που έχει ρυθμιστεί, ενώ τον θέτει πάλι
σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από μια ορισμένη τιμή. Συνήθως
σε χαλύβδινους λέβητες τοποθετούμε τον θερμοστάτη αυτό στην ένδειξη 85 και
στους χυτοσιδηρούς (μαντεμένιους) στην ένδειξη 75. Η θερμοκρασία επαναλειτουργίας εξαρτάται από το διαφορικό λειτουργίας του ρυθμιστή και είναι πάντοτε μικρότερη της θερμοκρασίας διακοπής (περίπου 6°C). Για λόγους ασφαλείας η περιοχή
ρύθμισης του θερμοστάτη περιορίζεται μηχανικά (έως 90 με 95°C).
• Επιτηρητής θερμοκρασίας: Είναι ένα όργανο παρόμοιο με τον θερμοστάτη καυστήρα. Διαφέρει στο ότι δεν ρυθμίζει τη θερμοκρασία, αλλά την επιτηρεί. Η θερμοκρασία στο όργανο αυτό ρυθμίζεται υψηλότερα από τον θερμοστάτη του καυστήρα και
σταματά τη λειτουργία του σε περίπτωση βλάβης του θερμοστάτη καυστήρα.
• Θερμοστάτης ορίου θερμοκρασίας: Ονομάζεται και θερμική ασφάλεια ή θερμοστάτης ασφαλείας και έχει σκοπό την επιτήρηση της θερμοκρασίας του νερού του
λέβητα. Διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας που έχουμε ρυθμίσει και δεν επαναφέρει αυτόματα σε λειτουργία τον
καυστήρα. Επαναλειτουργία του καυστήρα γίνεται χειροκίνητα. Προηγουμένως θα
πρέπει να ελέγξουμε τη βλάβη ή την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση του
νερού του λέβητα, γιατί μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη οι υπόλοιποι θερμοστάτες
του πίνακα του λέβητα ή να μην υπάρχει νερό στην εγκατάσταση ή να μη λειτουργεί
ο κυκλοφορητής.
• Θερμοστάτης ασφάλειας ορίου: Ο θερμοστάτης αυτός παρέχει μεγάλη ασφάλεια.
Για να μην ενεργοποιείται η θερμική ασφάλεια ή ο θερμοστάτης ασφάλειας ορίου
θα πρέπει το σημείο διακοπής του να βρίσκεται σε μια θερμοκρασιακή απόσταση
ασφαλείας, πάνω από το σημείο διακοπής του θερμοστάτη του καυστήρα. Αυτή η
απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί με βάση τις ανοχές του ρυθμιστή, αλλά και τη συνεχιζόμενη ανύψωση της θερμοκρασίας στο νερό του λέβητα, μετά τη διακοπή λειτουργίας του καυστήρα. Έτσι, εάν ο θερμοστάτης ασφαλείας ή η θερμική ασφάλεια
ρυθμιστούν στους 95°C, τότε το σημείο διακοπής στον θερμοστάτη του καυστήρα
θα πρέπει να ρυθμίζεται στους 85-88°C.
Στους χυτοσιδηρούς λέβητες, λόγω μεγάλης θερμοχωρητικότητας του μετάλλου, μεταδίδεται η θερμοκρασία των στοιχείων στο νερό του λέβητα μετά τη διακοπή λειτουργίας
του καυστήρα. Αν τη στιγμή της διακοπής του καυστήρα η θερμοκρασία του νερού είναι
88°C και υπάρχουν βάνες αυτονομίας οι οποίες κλείνουν το κύκλωμα και τον κυκλοφορητή, τότε τις περισσότερες φορές (αν δεν υπάρχει διάταξη by-pass ή κυκλοφορία νερού σε
μπόιλερ στον χώρο του λεβητοστασίου) η θερμοκρασία φτάνει στους 110°C (ο λέβητας
βράζει). Αυτό μπορεί να συμβεί και όταν ο λέβητας είναι στην ταράτσα και πάθει βλάβη ο
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κυκλοφορητής, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει φυσική ροή (γιατί το ζεστό νερό
ανεβαίνει μόνο του προς τα πάνω).
• Θερμοστάτης χαμηλής θερμοκρασίας: Είναι απαραίτητος σε περίπτωση που το
νερό στον λέβητα μπορεί να παγώσει κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του
καυστήρα, συνήθως κατά τις βραδινές ώρες. Επίσης, χρειάζεται για την περίπτωση
λειτουργίας του λέβητα με διακοπή του καυστήρα όταν δεν απαιτείται ζεστό νερό
για θέρμανση χώρων. Με τον θερμοστάτη αυτό μπορεί να επιτευχθεί μικρή θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των διαστημάτων λειτουργίας και διακοπής του καυστήρα, προστατεύοντας έτσι τον λέβητα από τις διαστολές και συστολές του. Εκτός
αυτού δεν υπάρχουν μεγάλες απώλειες διακοπής και απώλειες λειτουργίας.
• Όργανο επιτήρησης πίεσης νερού: Διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα και του
κυκλοφορητή, αν η πίεση του νερού του λέβητα γίνει μικρότερη από 1 bar. Το όργανο αυτό είναι απαραίτητο όταν ο λέβητας τοποθετείται στην ταράτσα, γιατί υπάρχει
περίπτωση να μείνει χωρίς νερό, με αποτέλεσμα αυτός και ο κυκλοφορητής να καταστραφούν.
Στον πίνακα ελέγχου βρίσκονται επίσης ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας καυστήρα και
κυκλοφορητή και διακόπτης ON-OFF.
Στις εικόνες 12 και 13 απεικονίζεται λέβητας χαλύβδινος και χυτοσιδηρός σε τομή.
Στην εικόνα 14 απεικονίζεται πίνακας ελέγχου λέβητα.
Στον λέβητα προσαρμόζεται ο κατάλληλος καυστήρας. Οι καυστήρες πετρελαίου ή
αερίου καυσίμου περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια 4 και 6 αντίστοιχα. Υπάρχουν
επίσης καυστήρες μικτού τύπου (υγρών και αερίων καυσίμων), καθώς και καυστήρες στερεών καυσίμων.

1.4.2 Κυκλοφορητής (circulator, pump)
Σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού οι εγκαταστάσεις θέρμανσης διακρίνονται σε:
α) Φυσικής κυκλοφορίας ή βαρύτητας και
β) βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Οι φυσικής κυκλοφορίας λειτουργούν με βάση την ιδιότητα του ζεστού νερού να είναι
πιο ελαφρύ από το κρύο και για τον λόγο αυτό να κινείται προς τα πάνω. Σήμερα εγκατάσταση φυσικής κυκλοφορίας έχουμε σπάνια, σχεδόν μόνο σε ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι βεβιασμένης κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι λειτουργούν με τη χρήση κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής είναι μια αντλία φυγοκεντρικού τύπου
που κινείται με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Σκοπός του είναι η κυκλοφορία του
νερού στις σωληνώσεις της εγκατάστασης.

Εφαρμογές των κυκλοφορητών
Χρησιμοποιούνται κυρίως:
• Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό.
• Σε κλειστά βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας υγρών.
• Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.
• Σε αυτονομίες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.
Διάκριση των κυκλοφορητών:
Οι κυκλοφορητές ανάλογα με τον τρόπο λίπανσής τους διακρίνονται σε:
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• Υδρολίπαντους και
• ελαιολίπαντους.
Σήμερα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά υδρολίπαντοι κυκλοφορητές.

Δομή του κυκλοφορητή
Ο κυκλοφορητής αποτελείται από τη φτερωτή (κατασκευασμένη από συνθετικά υλικά),
που είναι το τμήμα ώθησης, τον ηλεκτροκινητήρα, που εξασφαλίζει την περιστροφή της
φτερωτής, το κέλυφος, όπου κινείται η φτερωτή, και το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων.
Στους υδρολίπαντους κυκλοφορητές όλα τα περιστρεφόμενα μέρη βρέχονται από το
νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτά. Το νερό λιπαίνει και ψύχει τον κυκλοφορητή. Τα πλεονεκτήματα των υδρολίπαντων κυκλοφορητών είναι η αθόρυβη λειτουργία τους, η απλή
κατασκευή τους, ενώ χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Λόγω της μικρής αντίστασης που
έχουν δεν δημιουργούν εμπόδιο στη φυσική κυκλοφορία του νερού εάν υποστούν βλάβη,
έτσι η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει με φυσική κυκλοφορία μέχρι να επισκευαστεί
ο κυκλοφορητής.
Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές λειτουργούν με καθαρό νερό. Ακάθαρτο νερό μπορεί
να προκαλέσει βλάβη στον κυκλοφορητή (συνήθως φρακάρει η φτερωτή και καταστρέφεται ο ηλεκτροκινητήρας). Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές τοποθετούνται στην έξοδο του
λέβητα, ενώ δεν πρέπει να τοποθετούνται πολύ κοντά στην καπνοδόχο.
Στους ελαιολίπαντους κυκλοφορητές δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους με τον κινητήρα προς τα κάτω, ενώ απαγορεύεται και η λειτουργία τους χωρίς νερό.
Στις πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις έχει επικρατήσει οι κυκλοφορητές που χρησιμοποιούνται να ονομάζονται αντλίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κυκλοφορητή είναι:
• Η παροχή V σε m³/h.
• Το μανομετρικό H σε μέτρα στήλης νερού (mH2O) ή mbar.
• Η ισχύς P του κινητήρα σε HP ή Watt.
• Η διάμετρος των σωλήνων του εισόδου-εξόδου.
• Ο βαθμός απόδοσης n.

Φαινόμενο σπηλαίωσης
Για να λειτουργήσει ομαλά μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης πρέπει να υπάρχει στο
σημείο αναρρόφησης του κυκλοφορητή μια κατάλληλη στατική πίεση που ονομάζεται και
ελάχιστο στατικό μανομετρικό ύψος εισροής.
Όταν το νερό εισέρχεται στο κέλυφος του κυκλοφορητή, αυτή η στατική πίεση μειώνεται, λόγω της μεταβολής της ταχύτητας του νερού στο σημείο αναρρόφησης. Αν η πίεση
μειωθεί πολύ και γίνει μικρότερη από την πίεση ατμοποίησης του νερού (εξαρτάται και
από τη θερμοκρασία του), τότε δημιουργούνται στο σημείο εισόδου του νερού φυσαλίδες
ατμού στη φτερωτή. Οι φυσαλίδες ατμού, περνώντας μέσα από τη φτερωτή, επειδή συναντούν μεγαλύτερες πιέσεις, συνθλίβονται. Έτσι, έχουμε φθορά του κυκλοφορητή, μείωση
της απόδοσής του και επομένως μείωση της απόδοσης της εγκατάστασης. Το φαινόμενο
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αυτό ονομάζεται σπηλαίωση και το αντιλαμβανόμαστε από τον θόρυβο που δημιουργείται μέσα στην εγκατάσταση κοντά στον κυκλοφορητή.
Για να αποφύγουμε τη σπηλαίωση πρέπει στο σημείο αναρρόφησης να εξασφαλίζεται
μια ελάχιστη πίεση εισροής που εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού, από τις στροφές του κυκλοφορητή και από το σημείο λειτουργίας του (τη θέση του στο δίκτυο).
Στους κυκλοφορητές η τιμή της απαιτούμενης πίεσης εισροής δίνεται από πίνακες. Για
τις αντλίες χρειάζεται να γίνει υπολογισμός.
Σε εγκαταστάσεις με κλειστό δοχείο διαστολής η στατική πίεση στην αναρρόφηση του
κυκλοφορητή είναι η αρχική πίεση του δοχείου διαστολής συν το ύψος μεταξύ του δοχείου
και του κυκλοφορητή (εάν το δοχείο διαστολής βρίσκεται πιο ψηλά από τον κυκλοφορητή).
Σε εγκαταστάσεις με ανοιχτό δοχείο διαστολής η διαθέσιμη στατική πίεση στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή είναι το ύψος της στήλης του νερού από το μέσο του κυκλοφορητή μέχρι την ελεύθερη επιφάνειά του στο ανοιχτό δοχείο διαστολής, χωρίς τον υπολογισμό των τριβών.
Το φαινόμενο της σπηλαίωσης είναι πιθανό να το συναντήσουμε και στα πιο ψηλά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας. Στα διαμερίσματα αυτά έχουμε μικρότερη στατική πίεση.
Αν στο δίκτυο υπάρξει στένωση από κάποιο όργανο ή από συστολή σε μικρότερης διαμέτρου σωλήνα, τότε στο σημείο εκείνο της στένωσης υπάρχει πτώση της στατικής πίεσης. Αν
αυτή η πίεση γίνει πιο μικρή από την ελάχιστη στατική πίεση αναρρόφησης του κυκλοφορητή, τότε δημιουργούνται φυσαλίδες ατμού και ακολουθεί το φαινόμενο της σπηλαίωσης.
Επίσης, όταν η στατική πίεση στο σημείο στένωσης γίνει μικρότερη της ατμοσφαιρικής
πίεσης, τότε μπορεί να εισέλθει αέρας στην εγκατάσταση από μη απολύτως στεγανές συνδέσεις, με αποτέλεσμα να μη ζεσταίνονται τα θερμαντικά σώματα της πολυκατοικίας που
βρίσκονται στα υψηλότερα διαμερίσματα.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού ανεβάζουμε την πίεση του δικτύου στα
επιτρεπτά όρια, ανεβάζουμε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής και μειώνουμε την
ταχύτητα της φτερωτής του κυκλοφορητή, εάν αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εγκατάστασης.
Για την απομάκρυνση του αέρα που τυχόν υπάρχει στο δίκτυο νερού κεντρικής θέρμανσης τοποθετούνται στο υψηλότερο σημείο του δικτύου (κατάληξη κεντρικών στηλών)
αυτόματα εξαεριστικά.

Είδη κυκλοφορητών
α) Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές
Οι σύγχρονοι κυκλοφορητές έχουν κατασκευαστεί με ρυθμιζόμενο αριθμό στροφών (αναλογικής λειτουργίας). Μπορεί να μεταβάλλεται το μανομετρικό με σταθερή παροχή, η παροχή με σταθερό μανομετρικό ή να μεταβάλλονται και τα δύο.
Τα πλεονεκτήματα των κυκλοφορητών αυτών είναι:
• Προοδευτική ρύθμιση των στροφών ανάλογα με τη ζήτηση.
• Ασφάλεια σε συστήματα θέρμανσης με αυτονομία ή θερμοστατικούς διακόπτες στα
θερμαντικά σώματα.
• Δεν απαιτείται by-pass και βαλβίδα διαφορικής πίεσης.
• Έχουν υψηλή ροή εκκίνησης.
• Λειτουργία χωρίς υπερφόρτωση.
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• Οικονομία στο κόστος λειτουργίας τους έως και 50%.
• Αποφυγή θορύβων ροής νερού στο δίκτυο.
• Οικονομία καυσίμων εξαιτίας της μείωσης απώλειας θερμότητας από τις σωληνώσεις.
Οι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές διακρίνονται σε α) κυκλοφορητές με inverter (μετατροπέας συχνότητας), που είναι υδρολίπαντοι με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο διαφορικής πίεσης και συνεχή ρύθμιση στροφών, και β) κυκλοφορητές με αυτόματο πιλότο,
που είναι υδρολίπαντοι με συνεχή ρύθμιση στροφών και αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας
ημέρας-νύχτας.
β) Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης
Πρόκειται για μια νέα σειρά κυκλοφορητών, με στόχο τη δραστική μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια. Πρόκειται για τη νέα τεχνολογία ECM που σημαίνει Electronic
Commutated Motor (Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενος Κινητήρας). Η εξοικονόμηση της ενέργειας μπορεί να φτάσει το 80%.
γ) Δίδυμοι κυκλοφορητές
Ένας δίδυμος κυκλοφορητής λειτουργεί σε ένα ενιαίο κέλυφος με δύο φτερωτές και
δύο κινητήρες. Κάθε κινητήρας μπορεί να λειτουργεί μόνος του, αλλά μπορούν να λειτουργούν και οι δυο ταυτόχρονα σε παράλληλη λειτουργία. Με τους δίδυμους κυκλοφορητές επιτυγχάνουμε ροή ποσότητας νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Επίσης, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κάθε κυκλοφορητής ξεχωριστά για διαφορετική απόδοση, μέσω
διακόπτη εναλλαγής λειτουργίας, με ενσωματωμένο διάφραγμα εναλλαγής.
δ) Κυκλοφορητές εξαερισμού
Κοινοί κυκλοφορητές που διαφέρουν στο ότι στο κέλυφός τους μπορεί να τοποθετηθεί
εξαεριστικό. Είναι μικροί σε ισχύ και χρησιμοποιούνται σε μικρά κυκλώματα. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης δεν προκύπτει βλάβη γιατί προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας
τους.
ε) Νέες τεχνολογίες
Οι σύγχρονοι κυκλοφορητές είναι ηλεκτρονικοί, υψηλής απόδοσης, με χαμηλή στάθμη
θορύβου, με ενσωματωμένη λειτουργία εξαέρωσης, κατασκευή από ειδικά υλικά για
υψηλή προστασία από διάβρωση, οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας, αναγγελίες βλάβης
(κωδικοί σφαλμάτων), διαχείριση δίδυμου κυκλοφορητή, θερμομονωτικό κέλυφος κ.λπ.

Υπολογισμός-επιλογή του κυκλοφορητή
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την επιλογή του κυκλοφορητή είναι:
α) Το μανομετρικό ύψος (H)
Μανομετρικό ύψος θεωρείται το σύνολο των αντιστάσεων ροής που καλείται να υπερνικήσει ο κυκλοφορητής. Δεν έχει σχέση με το στατικό ύψος της εγκατάστασης και
υπολογίζεται από τον μηχανικό στην τεχνική μελέτη της εγκατάστασης, λαμβάνοντας
υπόψη τα μήκη των σωληνώσεων, τα διάφορα εξαρτήματα κ.λπ. Μετριέται σε mΣΝ
(μέτρα στήλης νερού).
β) Η αναγκαία παροχή νερού
Η παροχή υπολογίζεται από τον τύπο:
V=QΛ/Δt*1000 (για παροχή σε m³/h) ή
V=QΛ/Δt (για παροχή σε l/h).
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Όπου QΛ είναι η θερμική ισχύς του λέβητα σε kcal/h και
Δt=15°C, παραδοχή για τη διαφορά θερμοκρασίας νερού προσαγωγής και επιστροφής.
Οι κατασκευαστές παρέχουν διαγράμματα ή πίνακες με τις περιοχές παροχής και μανομετρικού ύψους που καλύπτουν τα διάφορα μοντέλα, από όπου μπορεί να επιλέξει o
μελετητής τον κατάλληλο κυκλοφορητή.
Στην εικόνα 15 απεικονίζεται ένας σύγχρονος κυκλοφορητής.

1.4.3 Θερμαντήρας νερού χρήσης (μπόιλερ, water heater)
Πρόκειται για μια συσκευή η οποία είναι εναλλάκτης θερμότητας όπου ζεστό νερό χρήσης θερμαίνεται από μια πηγή θέρμανσης. Συνήθως το μπόιλερ συνδέεται σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με πηγή θέρμανσης το ζεστό νερό που προέρχεται από
τον λέβητα.
Η κατασκευή του μπόιλερ είναι απλή και γίνεται συνήθως από ανοξείδωτο ή ειδικά
επεξεργασμένο χάλυβα. Αποτελείται από δοχείο με βυθισμένο στο εσωτερικό του σωληνωτό ελικοειδή εναλλάκτη. Στο δοχείο κυκλοφορεί το πρωτεύον μέσο (συνήθως νερό) που
θερμαίνεται από την πηγή θερμότητας (λέβητας). Ο σωληνωτός εναλλάκτης περιέχει το
δευτερεύον μέσο (νερό χρήσης) στο οποίο μεταδίδεται η θερμότητα από το πρωτεύον. Τα
δυο υγρά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Το όλο σύστημα προστατεύεται εξωτερικά
με ισχυρά θερμομονωτικά μέσα.
Αντί αυτού του πιο συνηθισμένου τύπου μπόιλερ μπορεί να εφαρμοστούν και άλλα είδη
εναλλακτών θερμότητας, όπως τύπου tank in tank (δύο δοχεία το ένα μέσα στο άλλο) ή ο
εναλλάκτης να είναι ενσωματωμένος στον ίδιο τον λέβητα.

Είδη μπόιλερ
Υπάρχουν μπόιλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόιλερ διπλής ενέργειας μπορούν να
παραγάγουν ζεστό νερό χρήσης χρησιμοποιώντας δυο πηγές ενέργειας. Τα μπόιλερ τριπλής ενέργειας μπορούν εναλλακτικά ή συγχρόνως να χρησιμοποιούν την ενέργεια προς
θέρμανση ζεστού νερού που προέρχεται: α) από την ηλεκτρική αντίσταση, β) από τους
ηλιακούς συλλέκτες (ηλιακή ενέργεια), γ) από τον λέβητα (υγρών, στερεών ή αερίων καυσίμων).
Επίσης, υπάρχουν σε διάφορες παραλλαγές οι παρακάτω τύποι μπόιλερ:
α) Οριζόντιο.
β) Κάθετο.
γ) Δαπέδου.
Απαιτούμενη ισχύς
Για να υπολογίσουμε τη θερμική ισχύ του λέβητα που χρειάζεται το μπόιλερ χρησιμοποιούμε τον εξής τύπο:
QΛ=a*(t1-t2).
Όπου α=παροχή νερού σε λίτρα ανά ώρα (l/h),
t1=θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης σε °C,
t2= θερμοκρασία κρύου νερού χρήσης σε °C.
Στην εικόνα 16 απεικονίζεται κάθετο μπόιλερ σε τομή.
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1.4.4 Θερμαντικά σώματα (radiators)
Τα θερμαντικά σώματα είναι τοπικές συσκευές που τοποθετούνται (ένα ή περισσότερα) σε
κάθε χώρο που πρόκειται να θερμανθεί. Ανάλογα με την εγκατάσταση, τροφοδοτούνται
με ζεστό νερό, ατμό, αέρα, ηλεκτρισμό κ.λπ. και αποδίδουν θερμότητα στον χώρο.
Τα θερμαντικά σώματα των κεντρικών θερμάνσεων ζεστού νερού τροφοδοτούνται με
θερμό νερό σχετικά υψηλής θερμοκρασίας (70-90°C) και αποκτούν μια μέση θερμοκρασία στην επιφάνειά τους 65-70°C, η οποία διαφέρει 45-65°C από τη θερμοκρασία του
αέρα και των αντικειμένων του θερμαινόμενου χώρου. Η θερμοκρασιακή αυτή διαφορά
είναι η αιτία ροής ποσών θερμότητας (με αγωγή, μεταφορά και ακτινοβολία) από το θερμαντικό σώμα προς το περιβάλλον του χώρου.
Όλοι οι τρόποι μεταφοράς θερμότητας λειτουργούν σε όλα τα θερμαντικά σώματα,
αλλά η κατασκευή κάθε τύπου σώματος προσβλέπει κυρίως σε μια από αυτές. Έτσι διακρίνουμε:
α) Θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας.
β) Θερμαντικά σώματα επαφής και μεταφοράς (κονβέκτορες).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θερμική ισχύς (Q): Εκφράζει τη θερμαντική ικανότητα, δηλαδή τη θερμότητα που αποδίδει το θερμαντικό σώμα σε kcal/h ή W/h. Η θερμική ισχύς δίνεται ανά θερμαντικό σώμα ή
ανά m (μέτρο) μήκους ή ανά m² της θερμαντικής του επιφάνειας.
Θερμική ισχύς σε κανονικές συνθήκες (κανονική θερμική ισχύς) (Q): Είναι η θερμαντική ικανότητα του σώματος όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες που είναι οι καθορισμένες «κανονικές συνθήκες»:
Θερμοκρασία προσαγωγής: 90°C, θερμοκρασία αναχώρησης: 70°C, θερμοκρασιακή διαφορά: 20, θερμοκρασία αέρα: 20°C, μέση υπερθερμοκρασία: 60, πίεση του
αέρα: 1 bar.
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντικών σωμάτων που δίνονται από τους κατασκευαστές αφορούν τον τύπο, τα υλικά κατασκευής και τη μηχανική αντοχή τους, τις διαθέσιμες διαστάσεις, πίνακες ή καμπύλες που προδιαγράφουν τη θερμαντική τους ικανότητα σε συνθήκες διαφορετικές από τις κανονικές κ.λπ. Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν
ειδικούς διακόπτες που επιτρέπουν την απομόνωσή τους για λόγους οικονομίας καθώς και
βαλβίδες εξαερισμού για την εξαέρωσή τους.

Είδη θερμαντικών σωμάτων
Σήμερα στο εμπόριο κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία θερμαντικών σωμάτων που διαφέρουν
και ως προς το υλικό κατασκευής (χυτοσίδηρος, αλουμίνιο, χάλυβας) αλλά και ως προς τη
μορφή.
Οι κυριότερες κατηγορίες είναι:
• Συνήθη ή κοινά ή κλασικά θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας (ΑΚΑΝ): Είναι χυτοσιδηρά ή χαλύβδινα, τυποποιημένων διαστάσεων, χαρακτηρίζονται από ισομεγέθεις
«φέτες» και ως προς το πλάτος μπορεί να είναι δίστηλα, τρίστηλα ή τετράστηλα.
• Σωληνωτά θερμαντικά σώματα επαφής-μεταφοράς θερμότητας: Αποτελούνται
συνήθως από οριζόντιους ή κατακόρυφους σωλήνες σε διάταξη συστοιχίας ή σε
οφιοειδείς διατάξεις (σερπαντίνες), με στόχο τη δημιουργία της μέγιστης επιφάνειας
επαφής με τον αέρα του χώρου.
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• Θερμαντικά σώματα πτερυγιοφόρων σωλήνων: Είναι χαλύβδινα σωληνωτά θερμαντικά σώματα τα οποία φέρουν ειδικά πτερύγια που πολλαπλασιάζουν την επιφάνεια συναλλαγής με τον αέρα.
• Επίπεδα θερμαντικά σώματα (panel): Υψηλής αισθητικής θερμαντικά σώματα με
μεγάλη θερμαντική επιφάνεια. Λειτουργούν κυρίως ως θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας αλλά και μεταφοράς θερμότητας λόγω φυσικής ροής αέρα.
• Θερμαντικά σώματα τύπου RUNTAL: Μπορεί να είναι α) άβακες από επάλληλους
πεπλατυσμένους χαλυβδοσωλήνες που συνδέονται με συλλέκτες στα δύο άκρα ή β)
κονβέκτερ από επάλληλους πεπλατυσμένους χαλυβδοσωλήνες πάνω στους οποίους
έχουν συγκολληθεί ελάσματα μορφής μαιάνδρων.
• Θερμαντικά σώματα λουτρού: Σώματα ακτινοβολίας σε διάφορα σχήματα που χρησιμοποιούνται και ως στεγνωτήρες.
• Θερμαντικά σώματα τύπου κονβέκτερ (με ή χωρίς ανεμιστήρα): Είναι σώματα
πτερυγιοφόρων σωλήνων από χάλυβα ή χαλκό μέσα σε κάλυμμα από λαμαρίνα. Η
κυκλοφορία του αέρα μπορεί να είναι με φυσικό ελκυσμό (convection), καθώς ο αέρας όταν ζεσταίνεται κινείται προς τα πάνω, ή με χρήση ανεμιστήρα (Fan Coil Units).
• Θερμαντικά σώματα αλουμινίου: Εκμεταλλεύονται την υψηλή θερμική αγωγιμότητα του αλουμινίου.
Νέες τεχνολογίες: Σήμερα κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία σύγχρονων διακοσμητικών σωμάτων υψηλής αισθητικής, με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε πολλά σχέδια και χρώματα.
Τα σύγχρονα θερμαντικά σώματα επιτυγχάνουν, χάρη σε διάφορες τεχνικές, υψηλές θερμικές αποδόσεις.
Επιλογή θερμαντικών σωμάτων: Επιλέγονται έτσι ώστε η θερμική ισχύς τους να καλύπτει τις θερμικές απώλειες του χώρου για τον οποίο προορίζονται με βάση την τεχνική
μελέτη.

1.4.5 Σύστημα διανομής ζεστού νερού – σωληνώσεις
Η σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων με τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης πραγματοποιείται με κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων, εντός του οποίου πραγματοποιείται η κυκλοφορία του ζεστού νερού.
Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης είναι: Οι
σκληροί χαλυβδοσωλήνες, οι σκληροί χαλκοσωλήνες, οι εύκαμπτοι με πλαστική επένδυση
χαλκοσωλήνες, οι εύκαμπτοι χωρίς πλαστική επένδυση χαλκοσωλήνες, οι μονοί πλαστικοί
εύκαμπτοι σωλήνες, οι διπλοί εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες, οι πολυστρωματικοί σωλήνες,
οι πλαστικοί ευθύγραμμοι σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP) ή πολυαιθυλενίου (PEX). Κάθε
τύπος σωλήνα έχει τις προδιαγραφές του και τα χαρακτηριστικά του, με κυριότερα το
ονομαστικό πάχος σε mm και την ονομαστική διάμετρο σε mm ή in. Τα διάφορα είδη σωληνώσεων παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Χαλυβδοσωλήνες: Υψηλή μηχανική αντοχή, δεν δημιουργούν ηλεκτροχημική διάβρωση,
πιο φτηνοί, μικρότερη θερμική διαστολή, προτιμώνται για τις κατακόρυφες στήλες ιδιαίτερα
των ψηλών κτιρίων.
Χαλκοσωλήνες: Μεγαλύτερη ευκαμψία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο ανθεκτικοί στη
διάβρωση, μικρότερες αντιστάσεις τριβής, προτιμώνται σε ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις
και για μικρές και μεσαίες διαδρομές.
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Πλαστικοί: Μεγάλη ευκαμψία, μικρό βάρος, λειτουργούν αθόρυβα, είναι φτηνοί, υστερούν σε μηχανική αντοχή και είναι ευαίσθητοι σε μεγάλες θερμοκρασίες και στην ηλιακή
ακτινοβολία. Στα ενδοδαπέδια τμήματα εφαρμόζονται με εξωτερική προστατευτική επένδυση. Όλες οι πλαστικές σωληνώσεις πρέπει να έχουν προστασία φράγματος για τη μη
είσοδο οξυγόνου.
Οι συνδέσεις και η στήριξη των σωλήνων πραγματοποιούνται με τη βοήθεια κατάλληλων εξαρτημάτων. Στα σημεία άμεσης σύνδεσης διαφορετικών μετάλλων που έρχονται
σε επαφή με το νερό το οποίο περιέχει διαλυμένα άλατα παρατηρείται ηλεκτρολυτική
διάβρωση από το λιγότερο ευγενές μέταλλο προς το νερό. Για τον λόγο αυτό τοποθετείται
ειδική συσκευή καθοδικής προστασίας (ανόδια μαγνησίου, θυσιαζόμενο υλικό).
Υδραυλικό πλήγμα ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο συμβαίνει απότομη διακοπή ή αντιστροφή της πορείας υγρού μέσα στις σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπερπίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο και στα όργανα αυτού.
Επιλογή σωληνώσεων: Πραγματοποιείται στην τεχνική μελέτη από τον μηχανικό, τόσο
όσον αφορά τον τύπο όσο και τις διαστάσεις με βάση τον υπολογισμό των αντιστάσεων
τριβής.

Μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Είναι το σύστημα που έχει επικρατήσει στις σύγχρονες κατασκευές λόγω των πλεονεκτημάτων του, με κυριότερα την αυτονομία και το χαμηλό κόστος. Αποτελείται από μία ή περισσότερες κεντρικές στήλες από ζεύγος σωλήνων (προσαγωγής-επιστροφής). Η προσαγωγή
τροφοδοτεί τον συλλέκτη προσαγωγής με ζεστό νερό από τον λέβητα και η επιστροφή
παραλαμβάνει από τον συλλέκτη επιστροφής νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας (ΔΤ=20oC)
που έχει κάνει τη «διαδρομή» του στα θερμαντικά σώματα και το επιστρέφει στον λέβητα.
Από τον συλλέκτη προσαγωγής ξεκινούν κυκλώματα-βρόγχοι που συνδέουν σε σειρά διαδοχικά μέχρι 2-3 θερμαντικά σώματα και επιστρέφουν στον συλλέκτη επιστροφής.

Δισωλήνιο σύστημα
Στο δισωλήνιο σύστημα έχουμε πολλές στήλες (διπλές) οι οποίες βρίσκονται σε παράλληλη
σύνδεση μεταξύ τους, ενώ σε κάθε στήλη έχουμε πολλά σώματα που βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση μεταξύ τους. Συναντάται σε παλαιότερες κατασκευές.

Ενδοδαπέδιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (underfloor heating)
Αποτελείται μόνο από την κεντρική στήλη (διπλή), ενώ στους χώρους που πρόκειται να
θερμανθούν τοποθετούνται μέσα στο δάπεδο μονοί εύκαμπτοι σωλήνες σε διάταξη
μαιάνδρων ή σαλίγκαρων (βλ. εικόνα 2). Τα τελευταία χρόνια βρίσκει μεγάλη εφαρμογή λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων του, καθώς αποφεύγονται τα θερμαντικά
σώματα, προσφέρει οικονομία, αισθητική, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής κ.λπ.

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
1.5.1 Δοχείο διαστολής (expansion tank)
Ονομάζεται το εξάρτημα που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με
σκοπό την παραλαβή του όγκου του νερού που προέρχεται από τη διαστολή του.
Υπάρχει σε δύο τύπους:
α)	Ανοιχτό δοχείο διαστολής: Χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις
με λέβητα στερεών καυσίμων. Αποτελείται από: Τον σωλήνα εκτόνωσης. Χρησιμο32
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ποιείται για να εξέρχονται οι ατμοί· τον σωλήνα πλήρωσης. Συμπληρώνει στην εγκατάσταση το νερό που χάθηκε λόγω εξάτμισης, διαρροών κ.λπ.· τον πλωτήρα (φλοτέρ). Εισέρχεται νερό από το δίκτυο πόλης με ρύθμιση του ύψους· και το δοχείο.
Συνήθως ορθογώνιο, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με χωρητικότητα που υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητα σε νερό όλης της εγκατάστασης. Πλεονέκτημά του
είναι η ασφάλεια και μειονεκτήματά του προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, το
κόστος, η αισθητική κ.λπ.
β)	Κλειστό δοχείο διαστολής: Είναι ένα κλειστό κυλινδρικό δοχείο με διαστάσεις ανάλογες της χωρητικότητάς του. Χωρίζεται στεγανά εσωτερικά σε δύο μέρη από μια
μεμβράνη αντοχής. Στο ένα μέρος εισχωρεί το νερό της εγκατάστασης θέρμανσης,
ενώ το άλλο είναι γεμάτο με αέρα, ή άζωτο και έχει πίεση ανάλογη της εγκατάστασης. Όταν το νερό διαστέλλεται αυξάνεται ο όγκος του, πιέζει τη μεμβράνη, η
οποία με τη σειρά της συμπιέζει τον αέρα στο άλλο μέρος όπου αυξάνεται η πίεση.
Έτσι, αυξάνεται η πίεση του αέρα, ενώ η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παραμένει σταθερή. Για να συμπληρώσουμε το νερό που πιθανόν έχει χαθεί από την
εγκατάσταση χρησιμοποιούμε έναν αυτόματο πληρωτή. Για την περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο ανέβει η πίεση του νερού μέσα στην εγκατάσταση πάνω από
τα επιτρεπτά όρια τοποθετούμε μια βαλβίδα ασφαλείας (εκτόνωσης) πάνω στον
λέβητα ή στον σωλήνα προσαγωγής.
Τα κλειστά δοχεία διαστολής παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανοιχτά, όπως γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση, δεν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το νερό, δεν
υπάρχει απώλεια νερού κ.λπ. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με
λέβητες στερεών καυσίμων.
Επιλογή κλειστού δοχείου διαστολής: Η επιλογή του κλειστού δοχείου γίνεται με κριτήριο τον όγκο του (τη χωρητικότητά του) που υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
V=QΛ*L*D/P.
Όπου: V=ο συνολικός όγκος του δοχείου σε λίτρα l.
QΛ=η θερμική ισχύς του λέβητα σε kcal/h.
L=λίτρα νερού.
D=ο συντελεστής διαστολής του νερού.
P=συντελεστής πίεσης.
Συνήθως η επιλογή γίνεται από πίνακες των κατασκευαστών με βάση τη μέγιστη απόδοση του λέβητα, την αρχική πίεση σε bar, θερμοκρασία προσαγωγής και επιστροφής, το
στατικό ύψος (απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του δοχείου διαστολής και του επάνω
μέρους του ψηλότερου θερμαντικού σώματος) σε μέτρα και την ποσότητα νερού στην
εγκατάσταση σε λίτρα.
Το κλειστό δοχείο διαστολής κατά την αρχική ρύθμιση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή, πριν από τη σύνδεσή του στην εγκατάσταση θα πρέπει να έχει
τόση πίεση όση το στατικό ύψος της εγκατάστασης (εκτός εάν αυτό είναι κάτω των 8 m).
Η πίεση στο κλειστό δοχείο διαστολής μετριέται με κοινό αερόμετρο και αυξομειώνεται
με αφαίρεση ή προσθήκη αέρα, μέσω της ειδικής βαλβίδας. Η προσθήκη αέρα γίνεται με
κομπρεσέρ.
Στην εικόνα 17 απεικονίζεται κλειστό δοχείο διαστολής.
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1.5.2 Αντιστάθμιση (offset heating system)
Με τον όρο «αντιστάθμιση» στη θέρμανση εννοούμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του
νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (υπάρχει δέκτης ελέγχου της εξωτερικής θερμοκρασίας). Ρυθμίζουμε
δηλαδή αυτόματα τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες. Με το σύστημα αυτό η θέρμανση είναι διαθέσιμη όταν χρειάζεται και παράλληλα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
Υπάρχει αντιστάθμιση δύο τύπων:

α) Αντιστάθμιση με έλεγχο τρίοδης ή τετράοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα
Σε αυτό τον τύπο έχουμε δύο περιπτώσεις:

1. Με έλεγχο τετράοδης ή τρίοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα
Οι αντισταθμίσεις αυτές ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα, αναμιγνύοντας το νερό που θερμαίνεται στον λέβητα με το νερό που επιστρέφει από τα σώματα.
Το ποσοστό της ανάμιξης καθορίζει και τη θερμοκρασία που θα έχει το νερό που θα πάει
στα σώματα. Εδώ η παροχή είναι σταθερή και αυξομειώνεται μόνο η θερμοκρασία. Ο κυκλοφορητής στην περίπτωση αυτή τοποθετείται μεταξύ βάνας και σωμάτων.

2. Με έλεγχο της παροχής του νερού, μέσω τρίοδης βάνας και σερβοκινητήρα
Στα συστήματα αυτά ο έλεγχος της θερμοκρασίας των σωμάτων επιτυγχάνεται με αυξομοίωση της παροχής του νερού προς τα σώματα. Ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ
λέβητα και τρίοδης βάνας.

β) Με έλεγχο της λειτουργίας του καυστήρα
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν λέβητες με ενσωματωμένους πίνακες και αισθητήρια
θερμοκρασίας που μπορούν να επιτύχουν αντιστάθμιση χωρίς τρίοδη ή τετράοδη βάνα.
Η λειτουργία τους βασίζεται στον έλεγχο της λειτουργίας του καυστήρα, ρυθμίζοντας έτσι
τη θερμοκρασία του νερού που θα τροφοδοτεί τα σώματα. Έτσι, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες ο καυστήρας λειτουργεί τόσο ώστε το νερό του λέβητα να είναι θερμοκρασίας
40 μέχρι 90°C. Με τις αντισταθμίσεις αυτές το νερό στον λέβητα μπορεί να επιτρέπει
τη δημιουργία συμπυκνωμάτων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα διάβρωσης.
Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μόνο σε λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή του νερού προς τα σώματα παραμένει σταθερή, ενώ μεταβάλλεται η θερμοκρασία του. Στο κεφάλαιο 4.2 γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος
αντιστάθμισης με έλεγχο τρίοδης ή τετράοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα (εξαρτήματα,
εγκατάσταση και λειτουργία), καθώς αυτό εφαρμόζεται πιο συχνά.

1.5.3 Αυτονομία κεντρικής θέρμανσης
Είναι η τεχνική των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη
κάθε διαμερίσματος (σε κτίριο ή πολυκατοικία με κοινό λεβητοστάσιο) να επιλέγει τη θερμοκρασία χώρου και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας για το δικό του διαμέρισμα.
Τα συστήματα αυτονομίας δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής για ειδικές επίσης απαιτήσεις και πλήθος άλλων απλών η πολύπλοκων εφαρμογών. Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί
σε μονοκατοικίες ή μεζονέτες, δίνοντας τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ρυθμίζει τη
θερμοκρασία των διάφορων χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επίσης, η αυτονομία
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μπορεί να εφαρμοστεί και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, έτσι ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, χωρίς να θερμαίνουμε και τους χώρους συγχρόνως. Άλλη εφαρμογή είναι και η παράλληλη λειτουργία δυο λεβήτων (υγρών
και στερεών καυσίμων συνήθως), επιτρέποντας στον λέβητα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία να στείλει νερό προς τα θερμαντικά σώματα. Τέλος, ακόμη μια εφαρμογή είναι
και η θέρμανση ζεστού νερού χρήσης σε μπόιλερ, από διαφορετικές πήγες θερμότητας
(π.χ. ηλιακοί συλλέκτες και λέβητας). Για να λειτουργήσει η αυτονομία θέρμανσης πρέπει κάθε διαμέρισμα ή κάθε χώρος βασικά να τροφοδοτείται με νερό από ένα μοναδικό σημείο. Απαιτείται, λοιπόν, είτε χωριστό κύκλωμα για κάθε διαμέρισμα (ή για κάθε
ξεχωριστό θερμαινόμενο χώρο) από το λεβητοστάσιο είτε μονοσωλήνιο σύστημα. Στο σημείο αυτό που γίνεται η διακλάδωση, η οποία θα δώσει θέρμανση σε όλο το διαμέρισμα
και μόνο σε αυτό, τοποθετούνται τα συστήματα (όργανα) της αυτονομίας θέρμανσης.
Το σύστημα αυτονομίας μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: Στην αυτονομία
με «θερμοκρασία αναμονής» και στην αυτονομία «σε κάθε ζήτηση».

1. Αυτονομία με θερμοκρασία αναμονής
Στην κατηγορία αυτή ο καυστήρας δουλεύει με δύο τρόπους.
α) Με θερμοκρασία ανώτατου ορίου και
β) με θερμοκρασία ανώτατου και κατώτατου ορίου.
α) Όταν ο καυστήρας λειτουργεί με θερμοστάτη ανώτατου ορίου, τότε, άσχετα με τη
ζήτηση θερμοκρασίας από τους θερμαινόμενους χώρους, ο λέβητας διατηρεί για όλη
τη χρονική περίοδο θέρμανσης (κυρίως μόνο τον χειμώνα) τη θερμοκρασία νερού
στους 85°C συνήθως. Αυτό δεν αποτελεί και την καλύτερη λύση, από οικονομική άποψη, γιατί μια διαφορά θερμοκρασίας 65°C μεταξύ λέβητα και χώρου είναι μεγάλη,
κυρίως αν ο λέβητας δεν είναι καλά μονωμένος.
β) Στον δεύτερο τρόπο ο καυστήρας ελέγχεται από δύο θερμοστάτες που ρυθμίζονται
στους 45°C ο ένας και στους 85°C ο άλλος. Έτσι, όταν δεν υπάρχει ζήτηση από κανένα διαμέρισμα, ο καυστήρας λειτουργεί πολύ λίγο χρόνο για να διατηρήσει τη θερμοκρασία νερού στους 45°C. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι μεγάλες διακυμάνσεις
θερμοκρασίας του νερού του λέβητα και πετυχαίνουμε και τον οικονομικότερο τρόπο
λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε ένα λοιπόν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης πρέπει
να δώσουμε μεγάλη σημασία στη λειτουργία του καυστήρα.

2. Αυτονομία σε κάθε ζήτηση
Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του καυστήρα (και του κυκλοφορητή) διακόπτεται αν δεν υπάρχει ζήτηση για τη θέρμανση των χώρων. Ενεργοποιούμε δηλαδή τον
καυστήρα μόνο σε κάθε ζήτηση για θέρμανση χώρου ή και ζεστού νερού χρήσης. Κατά
τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (γίνεται σχεδόν πάντα) η θερμοκρασία του νερού του λέβητα να φτάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, που πολλές φορές
μπορεί να είναι 0 ή κάτω από 0°C. Το πρωί, λοιπόν, στην πρώτη ζήτηση θέρμανσης ο
λέβητας θα ξεκινήσει από πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να φτάσει τους 85 βαθμούς.
Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων διακυμάνσεων θερμοκρασίας είναι οι μεγάλες συστολές και διαστολές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στον λέβητα, ενώ
παρουσιάζεται και το φαινόμενο των υγροποιήσεων στον θάλαμο καύσης του λέβητα.
Αναλυτική περιγραφή για την αυτονομία θέρμανσης (εξαρτήματα, συνδεσμολογία) γίνεται
στο κεφάλαιο 4, § 4.2.6.
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1.6 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Κατά την καύση του καυσίμου στον λέβητα παράγεται μεγάλος όγκος θερμών αερίων
(καυσαερίων). Τα καυσαέρια απομακρύνονται προς την ατμόσφαιρα μέσω ειδικής διάταξης που αποτελεί το σύστημα απαγωγής καυσαερίων, το οποίο περιλαμβάνει την καπνοδόχο και τον καπναγωγό. Σε ειδικές περιπτώσεις περιλαμβάνει επίσης τον ανεμιστήρα καυσαερίων (απορροφητήρα καπνοδόχου) και τον καπνοσυλλέκτη, όπου αυτά είναι
απαραίτητα.
Καπνοδόχος: Είναι το σύνολο των δομικών στοιχείων που εξασφαλίζουν την απαγωγή
των καυσαερίων από τις εστίες καύσης των λεβήτων στον αέρα πάνω από τις στέγες. Η
καπνοδόχος μπορεί να βρίσκεται μέσα στην οικοδομή ή πάνω σε κάποιο εξωτερικό τοίχο ή
και σε κάποια απόσταση από το κτίριο. Πρέπει να στηρίζεται με ασφάλεια στο κτίριο ή στο
έδαφος και να είναι κατά το δυνατόν κατακόρυφη.
Κατά την τοποθέτηση λαμβάνονται υπόψη οι συστολές-διαστολές. Σε λέβητες φυσικού ελκυσμού η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει την απαιτούμενη υποπίεση για την
αναρρόφηση των καυσαερίων, ενώ σε λέβητες με υπερπίεση ή όταν λειτουργεί σύστημα
αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί καπνοδόχος μικρότερης διατομής. Πρέπει να
κατασκευάζεται από υλικά ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία και τη χημική διάβρωση,
αδιάβροχα, με λεία εσωτερική επιφάνεια, με μηχανική αντοχή και να διαθέτει θερμομόνωση και ηχομόνωση. Αρχικά οι καπνοδόχοι ήταν κτιστές και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν
καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα συμπαγή τεμάχια. Σήμερα, με την τρέχουσα τεχνολογία, ιδιαίτερα κατάλληλες είναι οι καπνοδόχοι από τρεις διαδοχικές στρώσεις.
Οι διαστάσεις της καπνοδόχου (διατομή, ύψος κ.λπ.) υπολογίζονται από τον μελετητή,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα (πρότυπο ΕΛΟΤ 447 κ.λπ.), ενώ
το ύψος αυτής πάνω από την επιφάνεια της στέγης ακολουθεί τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ.74, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m από τη στέγη και τουλάχιστον 0,7
m πάνω από κάθε ακμή παρακείμενου κτιρίου που βρίσκεται σε απόσταση 3 m.
Κάθε καπνοδόχος πρέπει να έχει άνοιγμα καθαρισμού (θυρίδα) στη βάση της που να
κλείνει ερμητικά και μπροστά από αυτό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον
1 m².
Τα τεχνικά στοιχεία της καπνοδόχου και όλου του συστήματος απαγωγής καυσαερίων
καθορίζονται στην τεχνική μελέτη.

Λειτουργία της καπνοδόχου – Ελκυσμός
Τα καυσαέρια έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από του ατμοσφαιρικού αέρα, έτσι έχουν
μικρότερο ειδικό βάρος και αυτός είναι ο λόγος που αυτά ανεβαίνουν προς τα πάνω μέσω
της καμινάδας. Έτσι δημιουργείται υποπίεση (δηλαδή αρνητική πίεση) στη βάση της καμινάδας. Το φαινόμενο αυτό, η τάση δηλαδή των καυσαερίων να ανεβαίνουν προς τα πάνω,
λέγεται «ελκυσμός».
Λόγω της διαφοράς πίεσης που δημιουργούν τα καυσαέρια στην πορεία τους προς την
έξοδο έχουμε συνεχή αναρρόφηση αέρα που τροφοδοτεί την καύση. Αυτό συμβαίνει στην
περίπτωση καύσης με ατμοσφαιρικό καυστήρα (συνήθως αερίων και στερεών καυσίμων)
και στα τζάκια.
Σε καυστήρες που φυσάνε τον απαιτούμενο για την καύση αέρα με τη βοήθεια του
ανεμιστήρα τους (πιεστικοί καυστήρες και λέβητες) ο ελκυσμός χρησιμεύει για να προκαλεί
την κίνηση των καυσαερίων, για να καθαρίζει δηλαδή την καπνοδόχο από τα καυσαέρια.
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Ο ελκυσμός της καπνοδόχου είναι πολύ βασικός για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
ενώ μπορεί και πρέπει να μετριέται (σε mbar ή mmH2O) με κατάλληλα όργανα και οι
τιμές του πρέπει ανά περίπτωση να βρίσκονται μέσα σε προκαθορισμένα αποδεκτά όρια.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει γίνει σωστή κατασκευή της εγκατάστασης και σωστή
επιλογή της διατομής της καμινάδας, έτσι ώστε να αποφεύγονται διάφορα τεχνάσματα
διόρθωσης στην περίπτωση που ο ελκυσμός δεν είναι επαρκής. Η θερμομόνωση της καμινάδας επίσης αποτρέπει τη συμπύκνωση των υδρατμών των καυσαερίων και αυξάνει τον
ελκυσμό τους.
Σε κάθε λέβητα πετρελαίου πρέπει να υπάρχει χωριστή καπνοδόχος. Σε υπάρχοντα
κτίρια, κατ’ εξαίρεση και σε νέα κτίρια, μόνο εφόσον εξασφαλιστεί βεβιασμένη ροή καυσαερίων, επιτρέπεται η σύνδεση περισσότερων λεβήτων σε μια καπνοδόχο. Σε λέβητες
αερίων καυσίμων επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μιας καπνοδόχου για περισσότερους από
έναν λέβητες.
Κάλυμμα καπνοδόχου: Τοποθετείται στην κορυφή της και εμποδίζει την είσοδο
της βροχής, εξουδετερώνει τις επιδράσεις του αέρα ή εκμεταλλεύεται τον άνεμο για
τη βελτίωση του ελκυσμού.
Καπναγωγός: Είναι το τμήμα που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο. Τα υλικά κατασκευής του πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300°C. Αν
χρησιμοποιηθούν στοιχεία από αμιαντοτσιμέντο, η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από
το σημείο σύνδεσής τους με τον λέβητα πρέπει να είναι 2 m και με την προϋπόθεση ότι
δεν εισέρχονται στα στοιχεία αυτά καυσαέρια θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 250°C.
Ο καπναγωγός πρέπει να κατασκευάζεται σε τρία στρώματα. Το εσωτερικό (στεγανός
σωλήνας), ενδιάμεση ισχυρή μόνωση που να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και το εξωτερικό περίβλημα που θα προστατεύει τη μόνωση. Το πάχος τοιχώματος από λαμαρίνα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm για μικρής ή μεσαίας ισχύος λέβητες και τουλάχιστον 5
mm για μεγάλους λέβητες.
Το οριζόντιο μήκος του καπναγωγού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ¼ του
μήκους της καπνοδόχου. Πρέπει να αποφεύγονται οι κλειστές γωνίες και η πορεία του
καπναγωγού πρέπει να είναι ανοδική προς την καμινάδα με κλίση τουλάχιστον 10% για
τους κτιστούς και 15% για τους μεταλλικούς καπναγωγούς. Η διατομή των κτιστών καπναγωγών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διατομή της καπνοδόχου κατά 20% περίπου.
Ο καπναγωγός πρέπει να έχει ανοίγματα (θυρίδες, επάνω ή κάτω) καθαρισμού με διατομή τέτοια που να μας επιτρέπεται ο καθαρισμός του. Τα ανοίγματα πρέπει να κλείνουν
στεγανά, ενώ συνήθως φέρουν ειδικό ελατήριο για δυνατότητα εκτόνωσης σε περίπτωση
υπερπίεσης.
Στον καπναγωγό πρέπει να υπάρχει μια οπή διαμέτρου 8 mm και σε απόσταση 40 cm
από τον λέβητα για να μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις καύσης με όργανα. Ο καπναγωγός πρέπει να εισέλθει στην καπνοδόχο σε ύψος τουλάχιστον 0,5 m από τη βάση της
και να μην προεξέχει στο εσωτερικό της. Μέσα στον καπναγωγό δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σύστημα μείωσης του ελκυσμού (π.χ. περσίδες), αλλά μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματο κινητό διάφραγμα (ντάμερ, αποφρακτική διάταξη) για να εμποδίζει
την ψύξη του λέβητα κατά τη διάρκεια των στάσεων λειτουργίας του καυστήρα, εφόσον
δεν υπάρχει σχετική διάταξη στον καυστήρα όπως συνηθίζεται. Πρόκειται για ένα κλαπέτο
θερμικά ή μηχανικά ενεργοποιούμενο, το οποίο ανοίγει όταν λειτουργεί η συσκευή καύσης,
διαφορετικά είναι κλειστό.
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Ανεμιστήρας καυσαερίων (απορροφητήρας καπνοδόχου): Όταν η εγκατάσταση δεν
μπορεί να έχει την απαιτούμενη έλξη καυσαερίων πρέπει να εγκατασταθεί απορροφητήρας καπνοδόχου. Ο απορροφητήρας αυτός είναι ένας ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας που
προσαρμόζεται στον καπναγωγό. Όταν ζητηθεί θερμότητα από τον καυστήρα ο απορροφητήρας λειτουργεί και σταθεροποιεί το τράβηγμα αέρα από τον λέβητα. Όταν το τράβηγμα αέρα σταθεροποιηθεί ένα σύστημα ελέγχου που βρίσκεται πάνω στον καπναγωγό
ανιχνεύει το τράβηγμα και τότε επιτρέπει στον καυστήρα να λειτουργήσει. Η προσθήκη
του απορροφητήρα καυσαερίων θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα συντήρησης, γι’
αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι απόλυτα απαραίτητος. Εναλλακτική λύση είναι
ο καυστήρας εξαναγκασμένης ροής αέρα (πιεστικός).
Καπνοσυλλέκτης (αιθαλοσυλλέκτης): Σήμερα η χρήση τους απαγορεύεται σε λεβητοστάσια με καύσιμο diesel ή αέριο. Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε καύση με μαζούτ και
είχαν σκοπό τη συγκράτηση της κάπνας. Μειώνουν τον ελκυσμό και δημιουργούν αισθητική ρύπανση.

1.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Λεβητοστάσιο εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης είναι ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση μιας
ομάδας χώρων, ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων.
Στο λεβητοστάσιο τοποθετείται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την οικονομική και
ασφαλή παραγωγή του ζεστού νερού καθώς και τη διακίνηση αυτού στο δίκτυο διανομής.
Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται οι λέβητες, οι καυστήρες,
οι κυκλοφορητές, οι διατάξεις ασφαλείας και το σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, ο ηλεκτρολογικός πίνακας (φωτισμού και κίνησης) με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς, τα στοιχεία αναχώρησης – διανομής – επιστροφής ζεστού νερού (σωλήνες,
βάνες κ.λπ.), τα στοιχεία προσαγωγής των καυσίμων, καθώς και το σύστημα απαγωγής
καυσαερίων.
Σε μικρά λεβητοστάσια τοποθετούνται συνήθως και εναλλάκτες θερμότητας, θερμαντήρες νερού (μπόιλερ) ή και θερμοδοχεία για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί διάταξη αποχέτευσης-αποστράγγισης με αποχετευτικό
αγωγό στο δάπεδο, για να υποδέχεται το νερό της εγκατάστασης σε περίπτωση διαρροής.
Εφόσον είναι επιθυμητό και επιτρέπεται από τους κανονισμούς, μπορεί να τοποθετηθεί
στο λεβητοστάσιο και η δεξαμενή πετρελαίου.
Αγωγοί εγκαταστάσεων κυκλοφορίας αέρα (κλιματισμού, αερισμού) δεν πρέπει
να διέρχονται από το λεβητοστάσιο, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη πλήρους απομόνωσής τους.
Στην οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αγωγών των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Συνήθως τα λεβητοστάσια τοποθετούνται στο υπόγειο κτιρίων και η θέση τους εξαρτάται από τη θέση της καπνοδόχου, τη δυνατότητα ανανέωσης του αέρα και της κατάλληλης
και οικονομικής διάταξης των σωληνώσεων διανομής-επιστροφής του ζεστού νερού στους
θερμαινόμενους χώρους. Σε ειδικές περιπτώσεις το λεβητοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί
στην ταράτσα ή στο δώμα ενός κτιρίου.
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Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορεί εύκολα να
συντηρηθεί και να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς (Κτιριοδομικός κανονισμός Υ.Α.3046/304/1989 κ.λπ. κανονισμοί ανά είδος καυσίμου).
Στους κανονισμούς αυτούς καθορίζονται μεταξύ άλλων οι ελάχιστες αποστάσεις, όπως
αυτές από τον λέβητα ή τον καυστήρα μέχρι τους τοίχους, το ύψος του λεβητοστασίου
κ.λπ. ανάλογα με την ισχύ του λέβητα.
Το λεβητοστάσιο δεν πρέπει να έχει ανοιχτή επικοινωνία με χώρους όπου συχνάζουν
άνθρωποι. Οι τοίχοι, τα υποστηλώματα, οι δοκοί, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. Οι πόρτες και τα παράθυρα
πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να κλείνουν με ειδικό μηχανισμό, ενώ θα πρέπει να
κατασκευάζονται από υλικά που δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς (μέταλλο).
Επιβάλλεται επίσης να κλείνουν με κλειδί, το οποίο θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί έξω από
τον χώρο του λεβητοστασίου.
Στα λεβητοστάσια πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφος και φυσικός αερισμός. Απαγορεύεται η ύπαρξη έντονου τεχνικού εξαερισμού του λεβητοστασίου. Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα πρέπει να διατηρούνται συνεχώς και πλήρως ανοιχτά. Ο
προσαγόμενος αέρας πρέπει να προέρχεται απευθείας από το περιβάλλον με ορισμένες
μόνο εξαιρέσεις για προσαγωγή αέρα από διπλανό χώρο.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον
λέβητα, ενώ ο γενικός διακόπτης της ηλεκτρικής παροχής συνιστάται να είναι στον εξωτερικό χώρο του λεβητοστασίου. Πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός ή με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ρευματοδότες για τα εργαλεία καθαρισμού και επισκευών, καθώς
και ρευματοδότες χαμηλής τάσης για τη σύνδεση φορητών λαμπτήρων.
Για την πυρασφάλεια τηρούνται οι κανονισμοί και οι ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και το μέγεθος της εγκατάστασης, όπου τόσο
στα λεβητοστάσια όσο και στους χώρους αποθήκευσης καυσίμων απαιτούνται μέτρα
όπως η ύπαρξη συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτομάτου κατάσβεσης και
πυροσβεστήρες (στις μικρές εγκαταστάσεις συνήθως δύο, 6 Kg, είδους ανάλογα με την
απαίτηση ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα), στους οποίους θα πρέπει να έχει
γίνει αναγόμωση.
Οι παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις είναι γενικές και πληροφοριακές. Σε κάθε λεβητοστάσιο θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί όπως ο κτιριοδομικός Υ.Α.
3046/304/1989 κ.λπ. κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες ανά είδος καυσίμου κ.λπ.
Ο σχεδιασμός του λεβητοστασίου πραγματοποιείται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες από τον μελετητή μηχανικό και περιλαμβάνεται με
όλες τις λεπτομέρειες στην τεχνική μελέτη.

1.8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
Στην κατασκευή της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης συμμετέχουν ειδικευμένοι τεχνικοί μεταξύ των οποίων ο μηχανικός, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και ο εγκαταστάτης
καυστήρων. Οι τεχνικοί αυτοί συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ το όλο έργο επιθεωρείται
από τον επιβλέποντα μηχανικό. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και
της συναρμολόγησης των στοιχείων η εγκατάσταση πρέπει να δοκιμαστεί. Οι δοκιμές
πραγματοποιούνται ανάλογα με το είδος του καυσίμου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και περιλαμβάνουν:
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• Έλεγχο στεγανότητας σε πίεση: Πραγματοποιείται χωρίς θέρμανση και αφορά το
δίκτυο των σωληνώσεων.
• Έλεγχο της παροχής καυσίμου (στεγανότητα, αντοχή κ.λπ. σε αγωγούς και εξαρτήματα).
• Έλεγχο στεγανότητας σε θέρμανση: Η εγκατάσταση θερμαίνεται μερικές ώρες και
μετά αφήνεται να ψυχθεί. Εξετάζεται η στεγανότητα των συνδέσεων και εάν παρατηρηθούν διαρροές διορθώνονται. Στη συνέχεια υποβάλλεται σε συνεχή λειτουργία
24 ωρών και γίνεται τελικός έλεγχος των συνδέσεων για στεγανότητα.
• Έλεγχο καλής λειτουργίας: Η εγκατάσταση, πλήρως έτοιμη, υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν η ταχύτητα και η ομοιομορφία στη
λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων, η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των
διατάξεων ασφάλειας και ρύθμισης, ο ελκυσμός της καπνοδόχου και η ποιότητα
των καυσαερίων, η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων και η καλή και σε ανεκτά
επίπεδα θορύβου λειτουργία του κυκλοφορητή.
Εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία οι δοκιμές που προβλέπονται βάσει κανονισμών και
έχουν παραληφθεί τα έντυπα και τα λοιπά στοιχεία που συνοδεύουν τον εξοπλισμό, γίνεται
οριστική παραλαβή της εγκατάστασης. Η οριστική παραλαβή της εγκατάστασης πρέπει να
γίνεται ύστερα από ένα λογικό χρονικό διάστημα κανονικής λειτουργίας που πρέπει να έχει
προσυμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη και κατασκευαστή, με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού
καλής εκτέλεσης από τον επιβλέποντα μηχανικό.
Σε ό,τι αφορά τον αδειούχο εγκαταστάτη καυστήρα στο κομμάτι του έργου που του
αναλογεί, κατόπιν του ελέγχου της καλής λειτουργίας συντάσσει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 114 17-10-2012.
Ειδικά για την περίπτωση των αερίων καυσίμων ο επιβλέπων μηχανικός συντάσσει τεχνική έκθεση της εγκατάστασης, η οποία συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά των ελέγχων
στεγανότητας, αντοχής κ.λπ., υπογεγραμμένα από όλους τους αρμόδιους τεχνικούς και τον
επιβλέποντα, καθώς και πιστοποιητικό πυρασφάλειας όπου αυτό απαιτείται. Η τεχνική έκθεση, τα πιστοποιητικά ελέγχων, η τεχνική μελέτη και η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης
αποτελούν τον φάκελο της εγκατάστασης, ο οποίος παραδίδεται στον ιδιοκτήτη (χρήστη)
της εγκατάστασης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται επίσης στην αρμόδια υπηρεσία (εταιρεία αερίου ή άλλη) για να ληφθεί η άδεια χρήσης. Βάσει των κανονισμών οι έλεγχοι της
εγκατάστασης επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα (έτος, πενταετία, δεκαετία κ.λπ.),
όπου εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία οφείλει να τηρεί σε αρχείο ο ιδιοκτήτης.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιες είναι οι πηγές παραγωγής θερμότητας στα συστήματα θέρμανσης;
2. Ποια είναι τα κύρια συστήματα (τμήματα) μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρ-

μανσης;
Από τι αποτελείται η τεχνική μελέτη εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης;
Ποιοι λέβητες ονομάζονται συμπύκνωσης;
Ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός λέβητα;
Ποια είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την επιλογή ενός κυκλοφορητή;
7. Ποιος είναι ο ρόλος του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;
3.
4.
5.
6.
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8. Τι είναι η αντιστάθμιση;
9. Τι περιλαμβάνει το σύστημα απαγωγής καυσαερίων;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε αρχικά μια αναφορά στα διάφορα είδη θέρμανσης που
υπάρχουν και στη συνέχεια μια αναλυτική περιγραφή του συστήματος κεντρικής
θέρμανσης με καύση πετρελαίου ή αερίου καυσίμου. Αναπτύχθηκε η δομή και
η λειτουργία της εγκατάστασης και αναλυτικά τα βασικά στοιχεία αυτής, οι βασικές ασφαλιστικές διατάξεις, τα βασικά συστήματα ελέγχου και ρυθμίσεων και
η διάταξη της απαγωγής καυσαερίων. Αναφέρθηκε επίσης η σκοπιμότητα και το
περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης, οι γενικές τεχνικές απαιτήσεις του λεβητοστασίου και η γενική διαδικασία ολοκλήρωσης και παράδοσης της εγκατάστασης. Οι
γνώσεις αυτές αποτελούν το πλαίσιο αλλά και την προϋπόθεση για την εκτέλεση
του επαγγελματικού έργου του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων, καθώς το
αντικείμενό του δεν είναι αυτόνομο παρά σχετίζεται με τη λειτουργία ολόκληρης
της εγκατάστασης.
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2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο εγκαταστάτης-συντηρητής χρειάζεται
να μελετά και να κατανοεί τεχνικές οδηγίες, να αναγνωρίζει υλικά και εξοπλισμό,
να κατανοεί τον μηχανισμό της καύσης και να γνωρίζει τα καύσιμα, να κατανοεί
τη λειτουργία εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων, να γνωρίζει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μπορεί να ανατρέξει στη νομοθεσία, στα πρότυπα και
στους κανονισμούς που τον αφορούν, καθώς και να γνωρίζει και να εφαρμόζει
τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το κεφάλαιο αυτό του παρέχει μια σειρά σχετικών τεχνικών γνώσεων που θα υποστηρίξουν το επαγγελματικό
έργο του.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται βασικές τεχνικές γνώσεις που είναι υποστηρικτικές και απαραίτητες στο έργο του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου αυτού ο καταρτιζόμενος:
• Θα γνωρίζει βασικά υλικά κατασκευής και τις ιδιότητες αυτών.
• Θα κατανοεί τον μηχανισμό της καύσης και θα έχει γνώσεις για τα υγρά και
αέρια καύσιμα.
• Θα γνωρίζει τα βασικά μεγέθη και τις μονάδες μέτρησης αυτών, θα μπορεί να
κάνει μετατροπές μονάδων.
• Θα μπορεί να ανατρέξει στη νομοθεσία, στα πρότυπα και στους κανονισμούς
που τον αφορούν.
• Θα γνωρίζει και θα εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
• Θα έχει βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας που θα του επιτρέπουν να κατανοεί τη
λειτουργία εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•
•

Χυτοσίδηρος, χάλυβας, χαλκός.
Καύσιμα.
Καύση, τέλεια, ατελής.
Θερμογόνος δύναμη.
Δείκτης Wobbe.
Συντελεστής λάμδα.

43

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καυσαέρια, περιβάλλον.
Βασικά μεγέθη, σύστημα SI.
Πρότυπα.
Νομοθεσία.
Υγιεινή και ασφάλεια.
Ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, ένταση, αντίσταση.
Ηλεκτρομαγνήτης.
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
Ηλεκτρονόμος (ρελέ).
Μετασχηματιστής.
Κινητήρας.

2.1 ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα κυριότερα υλικά που συναντώνται στη λεβητοποιία και γενικότερα στον εξοπλισμό των
εγκαταστάσεων θέρμανσης είναι:

2.1.1 Χυτοσίδηρος (cast iron):
Ο χυτοσίδηρος (κοινώς μαντέμι) είναι κράμα σιδήρου με άνθρακα σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 2,1% κατά βάρος. Στην πραγματικότητα με τον όρο «χυτοσίδηρος» εννοείται
μια οικογένεια κραμάτων τα οποία εκτός από άνθρακα μπορεί να περιέχουν και άλλα
στοιχεία, όπως πυρίτιο κ.λπ. Οι χυτοσίδηροι είναι εύθραυστοι σε σύγκριση με τον χάλυβα,
αλλά παρουσιάζουν πιο καλή αντίσταση στην τριβή και στη διάβρωση.

Οι χυτοσίδηροι διακρίνονται σε:
• Φαιό χυτοσίδηρο: Σύμβολο GG, οι ιδιότητές του καθορίζονται στα πρότυπα DIN
1691 και ISO 185, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν χυτοσίδηρος για την κατασκευή λεβήτων.
• Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη: Σύμβολο GGG, οι ιδιότητές του καθορίζονται
στα πρότυπα DIN 1693 και ISO 185.
• Μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο: Σύμβολο GTW (λευκός) και GTS (μαύρος), οι ιδιότητές του καθορίζονται στο πρότυπα DIN 1692.
• Χυτοχάλυβα: Σύμβολο GS, οι ιδιότητές του καθορίζονται στα πρότυπα DIN 1681,
DIN 17245 και DIN 17445.
Από αυτούς, στην κατασκευή των λεβήτων θέρμανσης χρησιμοποιείται κυρίως ο φαιός
χυτοσίδηρος (GG-20, GG-25 κ.λπ.), ενώ τα λοιπά είδη χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
ειδικών μερών του και παρελκόμενων, όπως όργανα, σωλήνες και στοιχεία μορφής (γωνίες, τόξα, Τ κ.λπ.).

2.1.2 Χάλυβας (steel):
Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου-άνθρακα που περιέχει λιγότερο από
2,06% κ.β. άνθρακα, λιγότερο από 1,0% μαγγάνιο και πολύ μικρά ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, θείου και οξυγόνου. Οι κραματωμένοι χάλυβες, όπως π.χ. οι ανοξείδωτοι χάλυβες,
οι εργαλειοχάλυβες κ.λπ., αποτελούν ειδική κατηγορία χαλύβων που περιέχουν υψηλότερα
ποσοστά άλλων μετάλλων.
Είναι το πιο διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό και βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή
λεβήτων.
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Οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται στη λεβητοποιία είναι:
• Κοινοί χάλυβες: Κατά DIN 17100 με σύμβολο St ή RSt και κατά EN 10025 με σύμβολο Fe.
• Ειδικοί χάλυβες λεβητοποιίας: Κατά το πρότυπο DIN 17155.
• Λεπτόκοκκοι χάλυβες, είναι τυποποιημένοι κατά DIN 17102 και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά στην κατασκευή ατμολεβήτων.
• Ανοξείδωτοι χάλυβες: Κατά το πρότυπο DIN 17440 και DIN 17441, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ειδικών τμημάτων λεβήτων και στην κατασκευή θερμαντήρων
νερού.

Χαλυβδοσωλήνες
α) Κοινοί χαλυβδοσωλήνες: Είναι σωλήνες με ραφή (τυποποιημένοι κατά DIN 1626)
και χωρίς ραφή (κατά DIN 1629). Δεν είναι κατάλληλοι για υψηλές θερμοκρασίες
και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη λεβητοποιία.
β) Χαλυβδοσωλήνες λεβητοποιίας: Είναι σωλήνες με ραφή (τυποποιημένοι κατά DIN
17177) και χωρίς ραφή (κατά DIN 17175). Είναι κατάλληλοι για υψηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιούνται στους λέβητες θέρμανσης (St 35.8 και St 37.8).

2.1.3 Χαλκός:
Ο χαλκός (Cuprum) είναι μέταλλο (χημικό στοιχείο), με χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα
και χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη. Το σύμβολό του είναι Cu. Είναι μαλακός (σκληρότητα 2.5-3 στην Κλίμακα Mohs), δύστηκτος, ιδιαίτερα ελατός και όλκιμος και πολύ καλός
αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Η βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
ειδών κάνει ευρεία χρήση χαλκού, από τον οποίο κατασκευάζει πάσης φύσεως αγωγούς
(καλώδια), ηλεκτρονικά εξαρτήματα κ.λπ. Στη λεβητοποιία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
χαλκός κατά DIN 1708 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 καθώς και διάφορα κράματά του, όπως χαλκού-ψευδαργύρου (ορείχαλκος), χαλκού-κασσίτερου κ.λπ. Από χαλκό και κράματα χαλκού
κατασκευάζονται σωλήνες (DIN 17671) και διάφορα εξαρτήματα, όπως ελάσματα (DIN
17670), ράβδοι (DIN 17672) και πλάκες (DIN 17673). Επίσης, ο χαλκός και τα κράματά
του χρησιμοποιούνται σε ειδικές συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα.

2.1.4 Αλουμίνιο:
Το αργίλιο ή αλουμίνιο (Aluminium) είναι το μέταλλο (χημικό στοιχείο) με σύμβολο Al.
Οι ιδιότητες που κάνουν το αλουμίνιο τόσο σημαντικό για τη βιομηχανία είναι το χαμηλό ειδικό βάρος του, η υψηλή αντοχή του σε μηχανικές καταπονήσεις και η εξαιρετική
αντοχή του στη διάβρωση, η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της παθητικοποίησης (με
την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό στρώμα οξειδίου του που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του). Το καθαρό αλουμίνιο είναι αρκετά μαλακό και όλκιμο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού
και άλλων κραματικών στοιχείων βελτιώνονται κατά πολύ οι μηχανικές ιδιότητές του.
Το αλουμίνιο υφίσταται εύκολα κατεργασία με χύτευση και με αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Τα κράματα αλουμινίου με 2,5-6,3% κ.β. χαλκό ονομάζονται ντουραλουμίνια.
Όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο και τα κράματά του χρησιμοποιούνται σε ειδικές συσκευές που καίνε αέρια καύσιμα. Στη λεβητοποιία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
αλουμίνιο (Al 99,5) και κράματα αλουμινίου κατά DIN 1745 (ελάσματα), κατά DIN
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1746 (σωλήνες) και κατά DIN 1747 (ράβδοι), καθώς και κράματα χύτευσης αλουμινίου κατά DIN 1725.

2.2 ΚΑΥΣΙΜΑ, ΚΑΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.2.1 Καύσιμα
Καύσιμο ονομάζεται η πηγή θερμότητας για κάθετα συστήματα θέρμανσης. Το καύσιμο
είναι ένα υλικό που εκλύει θερμότητα όταν καίγεται. Για να χαρακτηρίσουμε ένα υλικό
καύσιμο πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: Να υπάρχει σε αφθονία, να είναι οικονομικό, να είναι ασφαλές στη μεταφορά, φύλαξη και χρήση, να έχει μεγάλη ενέργεια που
μπορεί εύκολα να εκλυθεί και να μη δημιουργεί σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση.
Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι στερεά, υγρά
και αέρια. Τα πλέον διαδεδομένα είναι τα υγρά (πετρέλαιο diesel) και τα αέρια καύσιμα
(φυσικό αέριο και υγραέριο). Τα καύσιμα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ορυκτών
καυσίμων, δηλαδή είναι προϊόντα διάσπασης φυτικών και ζωικών οργανισμών που παγιδεύτηκαν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους κατά την προϊστορική περίοδο. Τα καύσιμα αυτά δεν μπορούν να αναπληρωθούν, οπότε αναπόφευκτα κάποτε θα εξαντληθούν.
Τα καύσιμα αποτελούνται κυρίως από καύσιμα συστατικά, μπορεί όμως να περιέχουν
και ποσά υγρασίας και ορυκτών προσμίξεων, κυρίως τα στερεά. Τα καύσιμα συστατικά
αποτελούνται από τα εξής χημικά στοιχεία: άνθρακα (C), υδρογόνο (Η2) και οξυγόνο (Ο2)
και σε μικρότερες ποσότητες θείο (S) και άζωτο (Ν2). Το θείο, αν και έχει αμελητέα συμμετοχή στην εκλυόμενη ενέργεια, είναι ανεπιθύμητο επειδή τα προϊόντα της καύσης του, το
διοξείδιο του θείου (SO2) και το τριοξείδιο του θείου (SO3), αποτελούν αφενός ατμοσφαιρικούς ρύπους και αφετέρου σχηματίζουν τα συμπυκνώματα οξέα, τα οποία προκαλούν
διαβρώσεις. Αλλά και το άζωτο καίγεται παράγοντας οξείδια NOX, τα οποία αποτελούν
ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι ορυκτές προσμίξεις είναι κατά περίπτωση κυρίως οξείδια του
πυριτίου (SiO2), του αργιλίου (Al2O3), του ασβεστίου (CaO) και του σιδήρου (Fe2O3). Για τις
ορυκτές προσμίξεις, οι οποίες κατά την καύση μετατρέπονται σε τέφρα, εκτός από την
περιεκτικότητά τους σημαντικό είναι και το σημείο τήξης, το οποίο καθορίζει την τάση
προς σχηματισμό σκωρίας.
Βασικές ιδιότητες των καυσίμων είναι:
• Η θερμαντική ικανότητα (θερμογόνος δύναμη).
• Η πυκνότητα.
• Η θερμοκρασία έναυσης ή ανάφλεξης.
Θερμαντική ικανότητα ή θερμογόνος δύναμη (Η) ή αλλιώς ή περιεχόμενη θερμότητα
είναι η κύρια ενεργειακή ιδιότητα μιας ουσίας και εκφράζει την ποσότητα θερμότητας
η οποία εκλύεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας ποσότητας της ουσίας. Μετριέται
σε KJ/kg ή KWh/kg ή KJ/m³ ή KWh/m³ ή Kcal/Kg ή Kcal/m3, με ειδικές συσκευές που
ονομάζονται θερμιδόμετρα. Αποτελεί στοιχείο σύγκρισης για τα διάφορα είδη καυσίμων.
Υπάρχει η ανώτερη θερμική ικανότητα ή απλά θερμική ικανότητα, όταν ο υδρατμός των
καυσαερίων είναι συμπυκνωμένος, και η κατώτερη θερμική ικανότητα, όταν ο υδρατμός
των καυσαερίων έχει ατμοποιηθεί.

Υγρά καύσιμα
Υγρό καύσιμο για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι το ελαφρύ πετρέλαιο, γνωστό ως
πετρέλαιο EL extra light ή πετρέλαιο Diesel ή πετρέλαιο Νο 2, ενώ το βαρύ πετρέλαιο,
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γνωστό ως μαζούτ ή πετρέλαιο S, έχει πλέον καταργηθεί λόγω των προβλημάτων ρύπανσης που προκαλούσε η καύση του.
Το πετρέλαιο είναι μίγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή χημικών ενώσεων που αποτελούνται από άνθρακα (C) και υδρογόνο (Η), και προέρχεται από το αργό πετρέλαιο (το ακατέργαστο προϊόν των πετρελαιοπηγών) μέσω της διαδικασίας της διύλισης (κλασματικής
απόσταξης=διαχωρισμός συστατικών ανάλογα με το σημείο βρασμού).
Ο χημικός τύπος του πετρελαίου είναι: Cν H2ν+2 με τιμές του ν από 12 έως 25.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την κατηγορία του πετρελαίου και την καταλληλότητά του για μια δεδομένη εφαρμογή είναι:
1. το ιξώδες, που εκφράζει τη ρευστότητα,
2. το σημείο ροής, η κατώτερη θερμοκρασία στην οποία ρέει,
3. η περιεκτικότητα σε νερό και καθιζήματα,
4. η πυκνότητα,
5. η περιεκτικότητα σε θείο,
6. το σημείο ανάφλεξης στο πετρέλαιο diesel είναι 20°F (11°C),
7. το σημείο καύσης, στο πετρέλαιο diesel είναι περίπου 100°F (38°C), υψηλότερο
από το σημείο ανάφλεξης,
8. η θερμαντική ικανότητα, για το πετρέλαιο diesel είναι περίπου 42.000 KJ/kg ή
10.000 kcal/kg,
9. η θερμοκρασία φλόγας ή σημείο φλόγας, είναι κριτήριο για την εκρηκτικότητα του
καυσίμου και
10. ο δείκτης API (American Petroleum Institute), βάρος του πετρελαίου σε σύγκριση
με το βάρος νερού ίσου όγκου.
Πρόσθετα υγρών καυσίμων (additives): Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των
ιδιοτήτων των υγρών καυσίμων και είναι κατά βάση μεταλλοργανικές ενώσεις μαγγανίου, μαγνησίου, ασβεστίου, σιδήρου, χαλκού κ.λπ. Πρόκειται για βελτιωτικά της καύσης,
της αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτιωτικά ροής.
Βιοντίζελ: Πρόκειται για υγρό καύσιμο το οποίο αποτελείται από μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα χημικών ενώσεων, τους μεθυλεστέρες των ανώτερων λιπαρών οξέων, οι οποίοι
προέρχονται από οργανικά έλαια. Έχει συναφείς φυσικές ιδιότητες με το καύσιμο ντίζελ και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατό του. Το γεγονός ότι οι μεθυλεστέρες προέρ
χονται από πρώτες ύλες οργανικής βάσης οι οποίες είναι ανανεώσιμες δικαιολογεί τον
χαρακτηρισμό βιοκαύσιμο.

Αέρια καύσιμα
Τα αέρια καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές θέρμανσης είναι α) το φυσικό
αέριο και β) τα υγροποιημένα πετρελαέρια ή υγραέρια (LPG).
Το φυσικό αέριο (natural gas) είναι ένα άχρωμο αέριο μίγμα το οποίο συγκεντρώνεται
στα ανώτερα τμήματα των πηγαδιών πετρελαίου και σε πηγάδια αερίου. Ακολούθως περνάει από επεξεργασία για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων συστατικών.
Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό
και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του
άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο.
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Συστατικά

% κατά όγκο σύσταση

Μεθάνιο (CH4)

70-90

Αιθάνιο (C2H6)

5-15

Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10)

<5

CO2, N2, H2S κ.τ.λ.

μικρότερες ποσότητες

Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου, δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα,
το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο.
Είναι άχρωμο και άοσμο, ενώ η χαρακτηριστική οσμή του δίνεται τεχνητά ώστε να
γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αερίων καυσίμων και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, με ειδικό βάρος 0,59, το οποίο αποτελεί και
μεγάλο πλεονέκτημά του έναντι του υγραερίου LPG.
Η καύση του σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες
για το περιβάλλον, παράγοντας μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε
μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας
μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη
συνολική κατανάλωση καυσίμου περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η θερμαντική του ικανότητα κυμαίνεται από 32.000 ΚJ/m³ έως 44.000 ΚJ/m³. Το
φυσικό αέριο μεταφέρεται υγροποιημένο κάτω από μεγάλες πιέσεις με αγωγούς ή με δεξαμενόπλοια. Είναι ασφαλέστερο από το υγραέριο.
Το υγραέριο (LPG) αποτελείται κυρίως από προπάνιο και βουτάνιο, τα οποία προκύπτουν ως παραπροϊόντα των διυλιστηρίων ή από επεξεργασία του φυσικού αερίου. Σε συνηθισμένες συνθήκες είναι σε αέρια κατάσταση, όμως υγροποιείται και μεταφέρεται έτσι
μέσα σε δοχεία υπό πίεση. Έχει πολύ μεγαλύτερη θερμαντική ικανότητα από το φυσικό
αέριο (προπάνιο 101.800 KJ/m³, βουτάνιο 134.000 KJ/m³). Στο εμπόριο διατίθεται σε
τρεις μορφές: βουτάνιο (Β), προπάνιο (P) και ένα μίγμα των δύο (B/P).
Χαρακτηριστικές ιδιότητες των αερίων καυσίμων που καθορίζουν τη συμπεριφορά της
καύσης είναι η πυκνότητα (ρ=m/V, πηλίκο μάζας προς όγκο), η θερμαντική ικανότητα
(θερμογόνος δύναμη) και ο δείκτης Wobbe.
Δείκτης Wobbe: Είναι χαρακτηριστική τιμή για τη θερμική φόρτιση της συσκευής αερίου. Είναι ίσος με το πηλίκο της θερμαντικής ικανότητας προς την τετραγωνική ρίζα της
σχετικής πυκνότητας (W=H/√d). Όπου σχετική πυκνότητα d είναι το πηλίκο της πυκνότητας του αερίου προς την πυκνότητα του αέρα στις ίδιες συνθήκες. Αντίστοιχα με τη θερμαντική ικανότητα υπάρχει ο ανώτερος δείκτης Wobbe και ο κατώτερος δείκτης Wobbe.
Άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες των αερίων καυσίμων είναι η σύστασή τους και η πίεση σύνδεσης. Τα αέρια καύσιμα ταξινομούνται σε οικογένειες και ομάδες ανάλογα με τον
δείκτη Wobbe. Το ελληνικό φυσικό αέριο ανήκει στη δεύτερη οικογένεια και ομάδα Η και
έχει ονομαστική τιμή δείκτη Wobbe σε ΚΣ (Κανονικές Συνθήκες) περίπου 48.
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Ταξινόμηση αερίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 437
Οικογένειες αερίων και ομάδες

Δείκτης Wobbe (ανώτερος)
(MJ/m3) (σε συνήθεις συνθήκες)

Οικογένεια 1 (S)
Τεχνητά αέρια (αέριο πόλης)
Ομάδα α

22.4-24.8

Οικογένεια 2 (N)
Φυσικά αέρια
- Ομάδα L
- Ομάδα Η
- Ομάδα Ε

45.7-54.7
39.1-44.8
40.9-54.7

Οικογένεια 3 (F)
Υγραέρια
- Ομάδα B/P
- Ομάδα P
- Ομάδα B

72.9-87.3
72.9-76.8
81.8-87.3

Τα αέρια της ίδιας οικογένειας χαρακτηρίζονται ως εναλλάξιμα.
Η ταξινόμηση και τα χαρακτηριστικά μεγέθη του καύσιμου αερίου που χρησιμοποιείται
στις εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει να λαμβάνονται υπεύθυνα μόνο από την εταιρεία
διανομής του.

2.2.2 Καύση
Ως καύση χαρακτηρίζεται η χημική αντίδραση των καύσιμων ουσιών με το οξυγόνο, γνωστή
και ως οξείδωση, η οποία συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας (εξώθερμη αντίδραση).
Η εξίσωση της καύσης μπορεί να γραφεί σε γενική μορφή:
καύσιμο + οξυγόνο → προϊόντα καύσης + θερμότητα
Τα καύσιμα συστατικά των καυσίμων είναι κυρίως το υδρογόνο (Η2) και ο άνθρακας
(C) και δευτερευόντως το θείο (S), το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Στα καύσιμα πιθανώς
περιέχονται οξυγόνο και ορισμένα συστατικά τα οποία δεν καίγονται, όπως άζωτο (Ν),
νερό (υδρατμός) ή διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και κάποιες άλλες ορυκτές προσμίξεις
κυρίως στα στερεά καύσιμα, τα λεγόμενα αδρανή. Το απαιτούμενο για την καύση οξυγόνο προέρχεται από τον αέρα.

Καύση απλών ουσιών
H2 + ½ O2 → H2O + θερμότητα
υδρογόνο + οξυγόνο → νερό + θερμότητα
C + O2 → CO2 + θερμότητα
άνθρακας + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + θερμότητα
Στην περίπτωση που η ποσότητα του οξυγόνου δεν είναι επαρκής η καύση του άνθρακα ονομάζεται ατελής και η χημική εξίσωση έχει ως εξής:
C + ½ O2 → CO + θερμότητα
άνθρακας + οξυγόνο → μονοξείδιο του άνθρακα + θερμότητα
S + O2 → SO2 + θερμότητα
θείο + οξυγόνο → διοξείδιο του θείου + θερμότητα
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Καύση υδρογονανθράκων
CH4 + 2O2 → CO2 + H2O + θερμότητα (Q)
μεθάνιο + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + θερμότητα
C2H6 +7/2O2 → 2CO2 + 3H2O + θερμότητα
αιθάνιο + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + θερμότητα
C3H8 +5O2 → 3CO2 + 4H2O + θερμότητα
προπάνιο + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + θερμότητα
C4H10 +13/2O2 → 4CO2 + 5H2O + θερμότητα
βουτάνιο + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + θερμότητα
και γενικά
Cν H2ν+2 + (3ν+1)/2 Ο2 → ν CO2 +(ν+1) Η2Ο + θερμότητα
Η καύση πραγματοποιείται με ατμοσφαιρικό αέρα του οποίου η σύνθεση είναι 72%
άζωτο (Ν) και 21% οξυγόνο κατ’ όγκο. Το άζωτο δεν παίρνει μέρος στην καύση, απλώς
θερμαίνεται και περιέχεται στο σύνολο των αερίων που προκύπτουν, αλλά σε ιδιαίτερα
υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 1.540°C) μια ποσότητα αζώτου μετατρέπεται σε NOx
(ο τύπος αυτός εκπροσωπεί όλα τα οξείδια του αζώτου), συνήθως μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2).
Όπως είναι προφανές, απαιτείται μεγάλη ποσότητα αέρα για να πραγματοποιηθεί η
καύση. Εάν η ποσότητα αυτή δεν είναι επαρκής για τέλεια ή πλήρη καύση του άνθρακα
σε διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), τότε η καύση είναι ατελής, με αποτέλεσμα στα προϊόντα
να περιέχονται μονοξείδιο του άνθρακα (CO), αέριο δηλητηριώδες ή/και άνθρακας (C),
δηλαδή αιθάλη, που παραμένει στον λέβητα ως υπόλειμμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
για την πλήρη καύση 1 Kg πετρελαίου απαιτούνται περίπου 15 m3 αέρα.
Στοιχειομετρική ονομάζεται η καύση όταν το προσφερόμενο οξυγόνο είναι σε ποσότητα το απολύτως απαραίτητο.
Καύση με περίσσεια αέρα: Ο αέρας που δίνουμε στην καύση είναι συνήθως περισσότερος από τον θεωρητικά απαιτούμενο, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένο ότι θα
έχουμε πλήρη καύση. Το πηλίκο του πραγματικά παρεχόμενου αέρα καύσης προς τον
θεωρητικά απαιτούμενο το ονομάζουμε λόγο αέρα και το συμβολίζουμε με το λ (συντελεστής λάμδα).
λ =

χρησιμοποιούμενος όγκος αέρα
θεωρητικά αναγκαίος όγκος αέρα

Ο στόχος είναι ο συντελεστής λ να είναι όσο το δυνατό λιγότερο πάνω από το 1, έτσι
ώστε να εξασφαλίζουμε πλήρη καύση, αλλά να μην υπάρχει μεγάλη περίσσεια αέρα, η
οποία αραιώνει τα καυσαέρια, μειώνοντας τη θερμοκρασία τους και κατά συνέπεια και
την απόδοση θερμότητας.
Όλα τα παράγωγα αέρια της καύσης ονομάζονται καυσαέρια (exhaust) και η σύνθεσή τους με βάση τα παραπάνω είναι: διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμοί, άζωτο, οξυγόνο
στην περίπτωση περίσσειας και τα επιβλαβή μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, αιθάλη και διοξείδιο του θείου, το οποίο συναντάται
μόνο στο πετρέλαιο, το οποίο περιέχει θειώδεις ενώσεις.
Στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ο συντελεστής λ μπορεί να προσδιοριστεί
μέσω της ανάλυσης των καυσαερίων.
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Η καύση μιας χημικής ουσίας πραγματοποιείται σε μια χαρακτηριστική θερμοκρασία
(η οποία εξαρτάται και από την επικρατούσα πίεση για τα αέρια καύσιμα) που ονομάζεται
θερμοκρασία ή σημείο ανάφλεξης της συγκεκριμένης χημικής ουσίας.
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης ενός μίγματος καυσίμου και αέρα είναι η θερμοκρασία
πάνω από την οποία το καύσιμο μίγμα αναφλέγεται χωρίς καμία εξωτερική αιτία.

2.2.3 Καύσιμα και περιβάλλον
Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσιών σε συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία,
στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Είναι γνωστό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ή αλλιώς φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Οι κεντρικές θερμάνσεις με καύση πετρελαίου ή αερίων καυσίμων συμμετέχουν στην
περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς στα καυσαέρια τα οποία αποβάλλουν περιέχονται επιβλαβείς ουσίες όπως μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, αιθάλη και διοξείδιο του θείου.
Από αυτά ιδιαίτερα επιβλαβή θεωρούνται τα οξείδια του αζώτου, τα οποία συμβάλλουν στη
δημιουργία ασθματικών καταστάσεων και αναπνευστικών προβλημάτων. Επίσης, σε συνθήκες
βροχής, αντιδρώντας με το νερό, σχηματίζουν νιτρικό οξύ (όξινη βροχή), ενώ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας σχηματίζουν ατμούς νιτρικού οξέος οι οποίοι είναι δυνατόν να εισχωρήσουν στο
αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας του σοβαρές βλάβες. Τα μικροσωματίδια που σχηματίζονται, επίσης, μπορούν να εισχωρήσουν στα πλέον ευαίσθητα σημεία των πνευμόνων και να
προκαλέσουν εμφύσημα και βρογχίτιδα καθώς και να επιδεινώσουν καρδιακές παθήσεις.
Αντίστοιχα, ιδιαίτερα επιβλαβές είναι και το διοξείδιο του θείου, το οποίο με την παρουσία
υγρασίας και περισσότερο κάποιου καταλύτη όπως το διοξείδιο του αζώτου οξειδώνεται παραπέρα σε τριοξείδιο του θείου, το οποίο διαλυόμενο στο νερό δίνει θειικό οξύ (όξινη βροχή).

Ενέργειες για τη μείωση της ρύπανσης
Τα ιδιαιτέρα υψηλά ποσοστά ρύπων που εκπέμπει κατά τη λειτουργία της μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης οφείλονται συνήθως στην ατελή καύση λόγω έλλειψης σωστής
και τακτικής συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου.
Για την πρόληψη των ανεπιθύμητων συνεπειών από την ατμοσφαιρική ρύπανση έχουν
θεσπιστεί βάσει νομοθεσίας τα επιτρεπτά όρια ρύπων στα εκπεμπόμενα καυσαέρια των
κεντρικών θερμάνσεων. Με βάση τη νομοθεσία αυτή οι εκπομπές καυσαερίων μετριούνται στα κατάλληλα χρονικά διαστήματα από τον αδειούχο συντηρητή καυσίμων και σε
περίπτωση υπέρβασης των ορίων γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ρυθμίσεις.
Η καλά μονωμένη καπνοδόχος επίσης βοηθά στον καλύτερο ελκυσμό, δηλαδή στην
καλύτερη διάχυση των καυσαερίων στο περιβάλλον και στην αποφυγή υγροποίησής τους,
που δημιουργεί προβλήματα σκουριάς και κιτρίνισμα στον χώρο γύρω από την καμινάδα.
Το είδος του καυσίμου επίσης παίζει ρόλο στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
καθώς όπως περιγράφεται και στη συνέχεια το φυσικό αέριο είναι λιγότερο ρυπογόνο σε
σχέση με το πετρέλαιο.

Σύγκριση πετρελαίου-φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο παράγει κατά την καύση του λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ ό,τι παράγει η ανάλογη καιόμενη ποσότητα πετρελαίου. Επίσης, λόγω του υψηλού βαθμού από51
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δοσης χρειαζόμαστε λιγότερο καύσιμο για συγκεκριμένο θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα
οι ρύποι που εκπέμπονται να είναι κατά πολύ λιγότεροι. Δεν εκλύει επίσης καθόλου διοξείδιο του θείου (αφού δεν περιέχει καθόλου θείο) και σωματίδια κατά την καύση. Θεωρείται
η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές.
Εκτός της καλύτερης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς το φυσικό αέριο είναι οικονομικότερο του πετρελαίου, ενώ καθώς η τροφοδοσία γίνεται μέσω δικτύου έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να προπληρωθεί της κατανάλωσης όπως το πετρέλαιο.

2.3 ΜΕΓΕΘΗ, ΜΟΝΑΔΕΣ
Στην τεχνική των θερμάνσεων όπως και στους άλλους τομείς της τεχνολογίας για τη μέτρηση των διάφορων τεχνικών μεγεθών το πλέον εφαρμοζόμενο και καθιερωμένο είναι το
Διεθνές σύστημα μονάδων (SI).
Τα βασικά μεγέθη και οι αντίστοιχες βασικές μονάδες στο σύστημα SI είναι:
Φυσικό μέγεθος

Μονάδα

Σύμβολο

Μήκος

Μέτρο

m

Μάζα

Χιλιόγραμμο

kg

Δευτερόλεπτο

s

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Χρόνος

Αμπέρ

A

Θερμοκρασία

Κέλβιν

K

Παράγωγες μονάδες στο SI
Τα διάφορα μεγέθη πέραν των βασικών μετριούνται στο σύστημα SI με μονάδες που ονομάζονται παράγωγες και προκύπτουν αλγεβρικά από τις βασικές μονάδες.
Τα κυριότερα μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική
των θερμάνσεων είναι:
Φυσικό μέγεθος

Συχνότητα
Δύναμη

Ονομασία
μονάδας

Σύμβολο

Έκφραση σε συνάρτηση
βασικών ή άλλων μονάδων

Χερτζ

Hz

1 Hz=1 s-¹

Νιούτον

N

1 N=1 kg·m/s²
1 Pa=1 N/m²
1 atm=98,1 kPa
1 bar=100 kPa
1 mbar=10 mmΥΣ 1
bar=1000 mbar=1 atm

Πίεση, τάση

Πασκάλ

Pa

Ποσότητα θερμότητας,
ενέργεια, έργο

Τζάουλ

J

1 J=1 N·m
1 cal≈4,19 J
1 KWh=3,6 MJ

Ισχύς

Βατ

W

1 W=1 J/s
1 kcal/h≈1,16 W

Ηλεκτρική τάση

Βολτ

V

1 V=1 J/A·s

Ωμ

Ω

1 Ω=1 V/A

Ηλεκτρική αντίσταση
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Άλλες μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως εκτός SI
Φυσικό μέγεθος

Ονομασία
μονάδας

Σύμβολο

Ορισμός − σχέση με άλλες
μονάδες

Χρόνος

Πρώτο λεπτό
Ώρα
Ημέρα

min
h
d

Όγκος

Λίτρο

l

Μάζα

Τόνος
Μπαρ
Ατμόσφαιρα

t
bar
atm

1 min=60 s
1 h=60 min
1 d=24 h
1 l=1 dm³=10 -³m³
1 m3=1000 l
1 t=10³ kg
1 bar=100000 Pa
1 atm=1,01325 bar

Βαττώρα

Wh

1 Wh=3600 J

Πίεση
Ενέργεια − έργο

Οι παραπάνω μονάδες είναι μόνο μερικές από τις μονάδες και τα αντίστοιχα μεγέθη
στην τεχνολογία των θερμάνσεων. Ο τεχνικός, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις
καθώς και συμβουλευόμενος κατάλληλους πίνακες με τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων
μονάδων, μπορεί να κάνει τις μετατροπές που χρειάζεται από μια μονάδα σε άλλη για το
ίδιο πάντα μέγεθος.

Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων
Τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια μονάδων σχηματίζονται με την τοποθέτηση των
κατάλληλων προθεμάτων στα σύμβολα των μονάδων. Τα κυριότερα από αυτά τα προθέματα με την αντίστοιχη ονομασία και ισοδυναμία τους είναι:
G γίγα=109
Μ μέγα=106
k κίλο=103
d ντέσι=10-1
c σέντι=10-2
m μίλι=10-3
μ μίκρο=10-6
n νάνο=10-9
p πίκο=10-12

Μετατροπές μονάδων θερμοκρασίας
Τρεις είναι οι βασικές μονάδες μέτρησης της θερμοκρασίας:
Κέλβιν (Κ), ονομάζεται απόλυτη θερμοκρασία και είναι η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
Κλίμακα Φαρενάιτ (°F), εφαρμόζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βαθμός Κελσίου (°C), είναι η πλέον διαδεδομένη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας.
Οι σχέσεις που συνδέουν μεταξύ τους τις μονάδες θερμοκρασίας και χρησιμοποιούνται
για τη μετατροπή από μια μονάδα σε άλλη είναι:
°F=°C × 9/5+ 32 και αντιστρόφως °C=(°F − 32) × 5/9
Κ=°C + 273,15 και αντιστρόφως °C=Κ – 273,15
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2.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2.4.1 Πρότυπα
Στην τεχνολογία των θερμάνσεων υπάρχει μεγάλη ποικιλία διεθνών και ελληνικών προτύπων, τα οποία βάσει κανονισμών διέπουν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα εξαρτήματα, την πιστοποίηση των υλικών, τα καύσιμα, τους ελέγχους κ.λπ.
Οι κυριότερες κατηγορίες προτύπων είναι:
Τυποποιητικά έγγραφα ΕΛΟΤ: Πρόκειται για εθνικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές,
κώδικες πρακτικής και κανονισμούς που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί προς εφαρμογή από
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο τεχνικός μπορεί να αναζητήσει τα διαθέσιμα από τον ΕΛΟΤ τυποποιητικά έγγραφα που αφορούν τις κεντρικές θερμάνσεις ή όποιο
άλλο τεχνικό θέμα στο site του οργανισμού http://www.elot.gr.
Ευρωπαϊκά πρότυπα: Πρόκειται για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ που μπορούν να αναζητηθούν στο http://ec.europa.eu.
Διεθνή πρότυπα όπως τα ISO (International Organization for Standardization) και τα
γερμανικά DIN (Deutsches Institut für Normung), που καλύπτουν πλήθος τεχνικών θεμάτων προδιαγράφοντας και τυποποιώντας εξοπλισμό και μεθόδους. Αναζήτηση μπορεί να
γίνει στο http://www.iso.org.

2.4.2 Νομοθεσία
Ο τεχνικός καυστήρων οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς επί της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και να την εφαρμόζει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται καθώς νεότερα έγγραφα καταργούν ή τροποποιούν διατάξεις των προηγούμενων. Στο νομοθετικό πλαίσιο
που σχετίζεται με το επάγγελμα του εγκαταστάτη και συντηρητή καυστήρων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Νόμοι
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/1/17.06.11). Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 4072/2012.
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/05.06.92). Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Διατάγματα
Π.Δ. 922/12.10.77. Κατάργηση της χρήσης βαρέος πετρελαίου (μαζούτ) στην κεντρική
θέρμανση.
Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/6.10.81). Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
Π.Δ. 84/84. Απαγόρευση ίδρυσης και επέκτασης βιομηχανιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Π.Δ. 300/86 (ΦΕΚ 134/Α/26.8.96). Εναρμόνιση της νομοθεσίας (όπως και το
Π.Δ.335/93) με τη νομοθεσία της ΕΟΚ (78/170 και 92/42).
Π.Δ. 335 (ΦΕΚ 143 Α/2.9.93). Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/42/ΕΟΚ/21.5.92.
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Π.Δ. 114 (199/17.10.2012). Τροποποίηση αδειών, καθορισμός των ειδικοτήτων των βαθμίδων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Αποφάσεις
1982. Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο του βαρέος πετρελαίου (μαζούτ) σε 0,7%.
Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο του ελαφρού πετρελαίου σε 0,3%.
Υ.Α. 275/91987 (ΦΕΚ 34/Β/28.01.87). Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας.
Υ.Α. 47942/1987 (ΦΕΚ 807/Β/88). Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσίμου σε βαφεία-φινιριστήρια υφασμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
ΚΥΑ 59388/3363/88. Τρόποι, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986-ΦΕΚ 638/Β/1988.
Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44/Β/23.01.89). Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Υ.Α. 11946/1989 (ΦΕΚ 292/Β/21.03.89). Χρήση πετρελαίου ντίζελ σε τμήμα του νομού
Αττικής.
ΚΥΑ 57520/4535/90. Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου
για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων.
1991. Διαχωρισμός πετρελαίου σε πετρέλαιο κίνησης και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Με
ενιαία προδιαγραφή περιεκτικότητας σε θείο 0,3%.
Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/08.03.91). Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την
πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.
Υ.Α. 11196/1991 (ΦΕΚ 310/Β/91). Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες
καύσης αρτοκλιβάνων.
ΚΥΑ 10315/93. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και ζεστών νερών.
ΚΥΑ 11294/93. Όροι και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες και ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμα μαζούτ, ντίζελ, αέριο.
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/06.05.93). Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές,
βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων
και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης.
ΚΥΑ 58751/2370 (ΦΕΚ Β 264/15.04.93). Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
1.10.1994. Μείωση της περιεκτικότητας των δύο τύπων πετρελαίου σε θείο σε 0,2%.
ΚΥΑ 17/95 (ΦΕΚ 647/Β/24.07.95). Καθορισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που
διατρέχουν ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα
με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ.
1.1.1996. Μείωση της περιεκτικότητας των δύο τύπων πετρελαίου σε θείο σε 0.05%
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Υ.Α. 76802/1033/96 (ΦΕΚ596/Β/96). Τροποποίηση και συμπλήρωση της
58751/2370/93 κοινής υπουργικής απόφασης, καθορισμός μέτρων και όρων για τον
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις.
ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Α/ 19.08.98). Περιορισμός των εκπομπών CO2, καθορισμός
μέτρων και όρων για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Υ.Α. 15233/1991. Συμμόρφωση με την 90/396 ΕΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου.
Τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 3380/737/1995.
Υ.Α. 3046/304/1989. Κτιριοδομικός κανονισμός.
Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β/26.3.1997). Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar. Συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ3/Α/14413/98 (875/Β/19.8.98).
Υ.Α./Δ3/Α/22925/2006. Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar.
Υ.Α. 31856/ΦΕΚ 1257/03.09.2003. Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου
στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).
Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β/15.07.2003). Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση έως και 1 bar. Συμπληρώθηκε με την Y.A.
Δ3/A/22560/2005 (ΦΕΚ 1730/Β/9.12.2005).
ΚΥΑ 189933/9.11.2011. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών
εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού (όρια καυσαερίων).
Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/2012 (ΦΕΚ 976 Β/28.3.2012). Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500 mbar.
ΚΥΑ 411/14/10.01.2013 για τη διενέργεια εξετάσεων και έκδοση αδειών τεχνικών
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.

Πράξεις υπουργικού συμβουλίου
Π.Υ.Σ. 99/87 (ΦΕΚ 135 Α/28.07.87) και Π.Υ.Σ 25/88 (ΦΕΚ 52 Α/22.03.88). Οριακές και
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα
σωματίδια.

Εγκύκλιοι
33315/91 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3/32738/Φ5.2/15.11.92 ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ. Εγκατάσταση λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης με αέρια και κλειστό φλογοθάλαμο σε υπόγεια οικοδομών.

Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)
ΤΟΤΕΕ 2421/86 Β. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για
θέρμανση κτιριακών χώρων.
ΤΟΤΕΕ 2471/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Διανομή καυσίμων αεριών.
ΤΟΤΕΕ 2481/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Διανομή ατμού μέχρι PN16-300 C.

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
90/396/ΕΟΚ. Συσκευές αερίου.
92/42/ΕΟΚ. Νέοι λέβητες ζεστού νερού.
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2.5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2.5.1 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τον χρήστη του συστήματος κεντρικής
θέρμανσης
• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοριφέρ στην καμινάδα. Σε περίπτωση που βγάζει μαύρο καπνό πρέπει να σταματήσει
η λειτουργία του καυστήρα και να ειδοποιηθεί αμέσως ο συντηρητής.
• Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός καπνός ή πολλά καυσαέρια στον χώρο του λεβητοστασίου πρέπει να σταματήσει αμέσως η λειτουργία του καυστήρα.
• Σε περίπτωση που γίνεται χρήση αερίου καυσίμου ειδικά σε κλειστούς χώρους ενδείκνυται ή είναι υποχρεωτική, βάσει κανονισμών, η τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου σε
σύνδεση με ηλεκτροβάνα διακοπής της παροχής.
• Η πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή και να ασφαλίζει με
μηχανισμό επανάκλεισης.
• Τα κλειδιά του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν πάντα σε ένα συγκεκριμένο μέρος και όχι στην τσέπη του εκάστοτε διαχειριστή, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε
περίπτωση ανάγκης. Σε καμία περίπτωση δεν τα παίρνει μαζί του ο διαχειριστής,
καθώς μπορεί να προκύψει πρόβλημα κατά την απουσία του.
• Ο ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο εκτός
λεβητοστασίου. Αυτό είναι απαραίτητο για την άμεση διακοπή της λειτουργίας σε
περίπτωση που γίνει αντιληπτός κάποιος κίνδυνος.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, οι διακόπτες σε εμφανή σημεία και οι καλωδιώσεις χωρίς φθορές και γυμνά
μέρη. Απαραίτητη η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
• Επιβάλλεται να υπάρχει σωστός φωτισμός και κατάλληλος αερισμός στον χώρο του λεβητοστασίου.
• Μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να υπάρχει, κατά προτίμηση ή βάσει κανονισμών,
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (οροφής), καθώς και πυροσβεστήρες χειρός κατάλληλα γομωμένοι.
• Στον χώρο του λεβητοστασίου απαγορεύεται να υπάρχουν τυχόν εύφλεκτα υλικά
και αλλά άχρηστα αντικείμενα καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο χώρος του
λεβητοστασίου δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε αποθήκη.
• Εάν διαπιστωθούν φθορές σε καλώδια ή στον ηλεκτρικό πίνακα, π.χ. δεν βρίσκονται
μέσα σε ειδικό κάλυμμα, πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα αδειούχος τεχνικός (ηλεκτρολόγος) για να κάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων μερών και τις απαιτούμενες
μονώσεις και καλύψεις.
• Στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί διάταξη αποχέτευσης-αποστράγγισης με
αποχετευτικό αγωγό στο δάπεδο, για να υποδέχεται το νερό της εγκατάστασης σε
περίπτωση διαρροής στον χώρο του λεβητοστασίου.
• Στον χώρο του λεβητοστασίου απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα.
• Ο χρήστης είναι επικίνδυνο να πατά το κουμπί μπλόκο του καυστήρα περισσότερο
από δύο φορές.
• Ο χρήστης και όποιος άλλος τρίτος δεν επιτρέπεται να κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση στην εγκατάσταση του λεβητοστασίου. Επέμβαση για συντήρηση ή επίλυση
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•
•

•

•
•

προβλήματος πρέπει να γίνεται μόνο από τον αδειούχο εγκαταστάτη-συντηρητή
που έχει την τεχνική κατάρτιση αλλά και την ευθύνη.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απενεργοποιηθούν ανιχνευτές ή συστήματα
ασφαλείας της εγκατάστασης.
Ο χρήστης θα πρέπει να καλεί τον αδειούχο συντηρητή καυστήρα και να πραγματοποιεί τον ετήσιο ή άλλο προβλεπόμενο τακτικό έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασής του.
Ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει πάντα τις παρατηρήσεις του φύλλου συντήρησης
που του παραδίδει κάθε φορά ο συντηρητής του καυστήρα και να ακολουθεί τις
υποδείξεις του.
Κάθε ένοικος πολυκατοικίας έχει την ίδια ευθύνη με τον διαχειριστή. Για οτιδήποτε
εντοπίσει πρέπει έγκαιρα να τον ενημερώσει.
Ο μοναδικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του λεβητοστασίου είναι ο αδειούχος
εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρα.

2.5.2 Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων
• Τάξη και καθαριότητα: Ο καθαρός χώρος εργασίας αποτελεί τη βάση για ασφαλή
εργασία. Τα τακτοποιημένα εργαλεία και υλικά δεν εμποδίζουν τις μετακινήσεις. Τα
καθαρά δάπεδα από λιπαρές ουσίες (λάδια, γράσα κ.λπ.) προστατεύουν από γλιστρήματα.
• Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα: Ο ηλεκτρισμός είναι από τις πιο χρήσιμες
ανακαλύψεις του ανθρώπου, συγχρόνως όμως είναι και επικίνδυνος. Τα ηλεκτρικά εργαλεία και οι συσκευές πρέπει να είναι καλά συντηρημένα και τα καλώδια
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος απόλυτα μονωμένα. Φθαρμένα καλώδια ρεύματος
πρέπει να αντικαθίστανται. Κατά τις εργασίες διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικά γάντια και παπούτσια, εργαλεία με κατάλληλη μόνωση κ.λπ.
• Μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π): Οι ειδικές φόρμες εργασίας, τα αντιολισθητικά παπούτσια με προστατευτικά ελάσματα, τα κράνη, τα γάντια, τα γυαλιά κ.λπ.
προστατεύουν τον εργαζόμενο από τραυματισμούς σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Τα γάντια προστατεύουν τον εργαζόμενο από εγκαύματα λόγω επαφής με
αντικείμενα σε υψηλή θερμοκρασία και από την επαφή με ουσίες επικίνδυνες όπως
είναι το πετρέλαιο και τα κατάλοιπα στον λέβητα. Ωτοασπίδες προστατεύουν τον εργαζόμενο από υψηλά επίπεδα θορύβου σε χώρους λεβητοστασίου και ειδική μάσκα
από την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών.
• Πρώτες βοήθειες: Κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει βασικούς κανόνες πρώτων
βοηθειών, αλλά κυρίως να μην αδιαφορεί σε οποιονδήποτε τραυματισμό. Να περιποιείται το τραύμα χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτό. Ένα τραύμα μπορεί να μη φαίνεται
σοβαρό με την πρώτη ματιά. Η περιποίηση των τραυμάτων πρέπει να γίνεται με
καθαρά χέρια και αποστειρωμένα ιατρικά μέσα. Σε σοβαρούς τραυματισμούς να
καλείται αμέσως το ΕΚΑΒ (166).
• Ανύψωση φορτίων: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη μέση και στα πόδια κατά την
ανύψωση ενός φορτίου. Πρέπει να βεβαιώνεται κανείς ότι έχει τη δυνατότητα να
σηκώσει το εκάστοτε φορτίο. Αν πρόκειται δύο τεχνίτες να σηκώσουν ένα αντικεί58
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μενο, πρέπει να συντονίζουν κατάλληλα τις κινήσεις τους όχι μόνο για την ασφαλή
τοποθέτηση του αντικειμένου αλλά και για τη σωματική τους ακεραιότητα.
• Κάπνισμα: Απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο του λεβητοστασίου.
• Έξοδος διαφυγής: Πρέπει να είναι γνωστή για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Στους ισχύοντες κανονισμούς αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να λαμβάνονται, τόσο για τα υγρά όσο και για τα αέρια καύσιμα.

2.6 ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
• Ηλεκτρικό ρεύμα: Ορίζεται ως η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων
(ηλεκτρονίων) μέσα σε έναν αγωγό.
• Ηλεκτρόνιο: Είναι το μικρότερο αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο που περιστρέφεται
γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου.
• Αγωγός: Είναι ένα υλικό που επιτρέπει την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου στο εσωτερικό του, με μικρή αντίσταση. Τέτοια υλικά είναι πολλά μέταλλα, όπως ο χαλκός,
το αλουμίνιο και ο άργυρος, αλλά υπάρχουν και μη μεταλλικοί αγωγοί.
• Μονωτής: Είναι το υλικό που δεν επιτρέπει την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου στο
εσωτερικό του. Τέτοια υλικά είναι το πλαστικό, το γυαλί, το λάστιχο (καουτσούκ), η
πορσελάνη, ο αέρας κ.λπ.

Είδη ηλεκτρικού ρεύματος:
α) Συνεχές: Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει μια συγκεκριμένη φορά.
β) Εναλλασσόμενο: Είναι το ρεύμα στο οποίο εναλλάσσεται η φορά, δηλαδή η φορά
αλλάζει περιοδικά με τον χρόνο. Το ρεύμα του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι εναλλασσόμενο.
Ηλεκτρικό κύκλωμα: Είναι ένα πλήρες σύστημα το οποίο στην απλούστερη μορφή του
περιλαμβάνει μια πηγή ηλεκτρονίων, μια κατασκευή ελέγχου (διακόπτη), μια συσκευή κατανάλωσης ρεύματος και ένα δίκτυο καλωδίων (αγωγών) που επιτρέπουν στα ηλεκτρόνια
να μετακινούνται με αφετηρία την πηγή και επιστροφή στην πηγή.
Τα βασικά μεγέθη του ηλεκτρισμού είναι:
Η τάση ή διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία ενός κυκλώματος. Είναι η αιτία
της εξαναγκασμένης κίνησης των ηλεκτρονίων μέσα στους αγωγούς. Το σύμβολο της τάσης είναι το V και η μονάδα μέτρησης στο SI είναι το V (Βολτ, Volt).
Η ένταση είναι το μέγεθος που μετρά το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ο ρυθμός διέλευσης
του ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρονίων) από τη διατομή ενός αγωγού. Το σύμβολο της έντασης είναι το Ι και η μονάδα μέτρησης στο SI είναι το A (Αμπέρ, Ampere).
Η ηλεκτρική αντίσταση είναι το μέγεθος με το οποίο μετράται η δυσχέρεια στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ένα υλικό. Το σύμβολο της αντίστασης είναι το R
και η μονάδα μέτρησης στο SI είναι το Ω (Ωμ, Ohm).
Τα τρία αυτά μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους με την ακόλουθη σχέση που ονομάζεται
νόμος του Ohm:
Ι=V/R
Η ηλεκτρική ισχύς είναι ο ρυθμός με το οποίο η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται από
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το σύμβολο της ηλεκτρικής ισχύος είναι το P και η μονάδα στο SI
είναι το W (Βατ, Watt).
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Είδη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:
Κύκλωμα σε σειρά: Είναι το κύκλωμα στο οποίο υπάρχει μία μόνο διαδρομή των ηλεκτρονίων. Ένα άνοιγμα της γραμμής σε οποιοδήποτε σημείο διακόπτει την κυκλοφορία του
ρεύματος σε όλο το κύκλωμα. Σύνδεση σε σειρά δύο συσκευών φαίνεται στην εικόνα 18.
Κύκλωμα εν παραλλήλω ή παράλληλο κύκλωμα: Στο κύκλωμα αυτό υπάρχουν δύο ή
περισσότεροι κλάδοι (οδοί διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος) με κοινά άκρα. Η τάση στα
άκρα (κοινά) όλων των παράλληλων κλάδων είναι ίση. Παράλληλη σύνδεση δύο συσκευών
φαίνεται στην εικόνα 18.
Στα κυκλώματα των καυστήρων υπάρχουν τμήματα με συνδέσεις σε σειρά και τμήματα με παράλληλες συνδέσεις. Στα τεχνικά έγγραφα (τεχνικές μελέτες, τεχνικές οδηγίες
κ.λπ.) τα ηλεκτρικά κυκλώματα απεικονίζονται σε ηλεκτρολογικά σχέδια. Στην εικόνα 19
φαίνονται τα κυριότερα σύμβολα του ηλεκτρολογικού σχεδίου.

Στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:
Διακόπτης ονομάζεται το ηλεκτρικό στοιχείο που μεταβάλλει τη δυνατότητα διέλευσης
ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτό. Κάθε διακόπτης έχει δύο καταστάσεις, την κατάσταση που είναι κλειστός (επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των ακροδεκτών του) και την κατάσταση που είναι ανοιχτός (δεν επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού
ρεύματος μεταξύ των ακροδεκτών του). Χρησιμοποιείται για να απομονώσει μέρος ενός
κυκλώματος ή να διακόψει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης (γενικός διακόπτης).
Ανάλογα με τον αριθμό των αγωγών που διακόπτει ή επανασυνδέει ονομάζεται μονοπολικός, διπολικός κ.λπ.
Ηλεκτρική ασφάλεια: Είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης ο οποίος παρεμβάλλεται σε
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να το προστατεύσει από τις ζημιές που θα προκληθούν
από την υπερφόρτωσή του ή από κάποιο βραχυκύκλωμα, καθώς διακόπτει το ηλεκτρικό
κύκλωμα μόλις η ένταση του ρεύματος γίνει μεγαλύτερη από μια καθορισμένη τιμή. Οι
ασφάλειες για τα ηλεκτρικά κυκλώματα των εγκαταστάσεων τοποθετούνται στον ηλεκτρικό πίνακα και διατίθενται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τη λειτουργία τους: Ασφάλειες
τήξεως, ασφάλειες με διμεταλλικό έλασμα (ασφαλειοδιακόπτες), ηλεκτρονικές, καθώς και
ανάλογα με τη μορφή τους, όπως αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου κ.λπ.
Ηλεκτρικό καλώδιο: Είναι αγωγός για τη διέλευση και μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στις ηλεκτρικές συσκευές και στα εξαρτήματα, ο οποίος φέρει εξωτερικά σε όλο
το μήκος του κατάλληλη μόνωση. Τα καλώδια κυκλοφορούν στο εμπόριο σε διάφορους
τύπους με κωδικοποιημένες ονομασίες, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ορισμένοι τύποι καλωδίων που έχουν εφαρμογή στις εγκαταστάσεις των καυστήρων είναι:
Καλώδιο Νο 14, Νο 18, τύπου ROMEX (διπλό ή τριπλό + αγωγό γείωσης), τύπου BX (διπλό
ή τριπλό + εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα γείωσης) κ.λπ. Τα καλώδια συνδέονται μεταξύ τους
με κατάλληλους διακλαδωτήρες, ενώ οι συνδέσεις με συσκευές ή εξαρτήματα γίνονται σε
κατάλληλες υποδοχές που ονομάζονται ακροδέκτες.
Σωλήνες κάλυψης καλωδίων: Στο εσωτερικό τους περνούν τα τμήματα των καλωδίων
της εγκατάστασης για λόγους προστασίας.
Γείωση: Ονομάζεται η αγώγιμη σύνδεση ενός ακροδέκτη ηλεκτρικού κυκλώματος με το
έδαφος ή άλλο αντικείμενο μηδενικού δυναμικού. Η σύνδεση ενός σημείου με τη γείωση
συμβολίζεται με τρεις παράλληλες γραμμές, μία μεγαλύτερη και δύο μικρότερες άνισες, με
τη μεσαία στη μέση ή σπανιότερα ισομήκεις. Η γείωση μπορεί να προσφέρει ασφάλεια από
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την ηλεκτροπληξία, τα βραχυκυκλώματα και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν από βλάβες σε συσκευές που διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Ηλεκτρική συσκευή: Είναι κάθε μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για
να επιτελέσει την επιθυμητή από τον σχεδιαστή του λειτουργία.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης
Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γενικά, το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα είναι εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, τάσης 220V.
Σε κάθε καταναλωτή παρέχονται πάντα ένα τριπλό καλώδιο που αποτελείται από τον
ουδέτερο (O), στον οποίο δεν παρέχεται ρεύμα, και τις φάσεις, στις οποίες παρέχεται το
ρεύμα, ενώ ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει για ασφάλεια μια γείωση. Ανάλογα με τις παρεχόμενες φάσεις της, η παροχή είναι μονοφασική ή τριφασική.
• Μονοφασική παροχή: Στον καταναλωτή παρέχεται μία φάση (R). Αν συνδεθεί μέσω
ενός κυκλώματος η φάση με τον ουδέτερο τότε δημιουργείται κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Τριφασική παροχή: Στον καταναλωτή παρέχονται τρεις φάσεις (R, S, T). Συνήθως η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση χωρίζεται σε τρία μέρη, όπου κάθε μέρος ηλεκτροδοτείται από μία φάση, όπως και στη μονοφασική παροχή.
Βραχυκύκλωμα μιας πηγής ηλεκτρικού ρεύματος είναι η εφαρμογή σημαντικής διαφοράς δυναμικού σε ηλεκτρικό κύκλωμα πολύ μικρής αντίστασης, με εμφάνιση μεγάλης
έντασης ηλεκτρικού ρεύματος, με καταστροφική επίδραση στους αγωγούς και στην πηγή
και κίνδυνο πυρκαγιάς.

2.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.7.1 Ηλεκτρικός εξοπλισμός
Ηλεκτρομαγνήτης (electromagnet)
Όταν μέσα από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, γύρω από τον αγωγό δημιουργείται
ένα πεδίο μαγνητικής δύναμης. Όταν ο αγωγός αυτός είναι τυλιγμένος σε πηνίο (σωληνοειδές), σε κυκλικές σπείρες, τότε το μαγνητικό πεδίο συγκεντρώνεται στο εσωτερικό του πηνίου. Αυτό έχει ως συνέπεια το πηνίο όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα να λειτουργεί ως
μαγνήτης με πόλους τα δύο άκρα του. Όταν πάψει η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος το
πηνίο χάνει αυτόματα τις μαγνητικές του ιδιότητες. Η κατασκευή αυτή ονομάζεται ηλεκτρομαγνήτης και βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές στη σύγχρονη τεχνολογία.

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (electromagnetic valve) (ηλεκτροβάνα)
Εξάρτημα που ελέγχει τη διέλευση ρευστού (υγρού ή αερίου) μέσα σε αγωγό με τη χρήση
ηλεκτρομαγνήτη. Η λειτουργία της σε γενικές γραμμές έχει ως εξής: Συνδέεται υδραυλικά
πάνω στη σωλήνωση μέσω των ειδικών υποδοχών (είσοδο και έξοδο) που διαθέτει. Στο
εσωτερικό της υπάρχει το πηνίο (ηλεκτρομαγνήτης), το οποίο μέσω των κατάλληλων ακροδεκτών συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Στο εσωτερικό του πηνίου υπάρχει έμβολο με
ελατήριο. Όταν το πηνίο τροφοδοτηθεί με ρεύμα, λόγω της μαγνητικής δύναμης που θα
αναπτυχθεί, θα σηκωθεί το έμβολο και θα επιτρέψει τη διέλευση του υγρού στον σωλήνα.
Όταν διακοπεί το ρεύμα προς το πηνίο, το ελατήριο θα σπρώξει το έμβολο και θα κλείσει
τη δίοδο του ρευστού. Αποτελείται από δύο βασικά μέρη: Το υδραυλικό (κορμός) και το
ηλεκτρικό (ηλεκτρομαγνήτης ή κινητήρας).
61

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

Ηλεκτρονόμος (ρελέ) (relay)
Πρόκειται για ηλεκτρικό διακόπτη που ανοίγει και κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα κάτω
από τον έλεγχο ενός άλλου ηλεκτρικού κυκλώματος με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη. Ο
ηλεκτρομαγνήτης ενεργοποιεί τον διακόπτη με το άνοιγμα ή το κλείσιμο μίας ή περισσότερων επαφών. Η λειτουργία του ηλεκτρονόμου (εικόνα 20) σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:
Όταν ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο του ηλεκτρονόμου, το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο έλκει έναν οπλισμό που είναι μηχανικά συνδεδεμένος σε μια κινούμενη επαφή.
Έτσι, η κινούμενη επαφή είτε συνδέεται με μια σταθερή επαφή είτε αποσυνδέεται από τη
σταθερή επαφή. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα στο πηνίο διακοπεί, ο οπλισμός επιστρέφει στη
θέση ηρεμίας του εξαιτίας μιας δύναμης επαναφοράς που παρέχεται συνήθως από ένα
ελατήριο.
Κάθε επαφή ενός ηλεκτρονόμου μπορεί να είναι Κανονικά-Ανοιχτή (Normally Open,
NO), Κανονικά-Κλειστή (Normally Closed, NC) ή μεταγωγική (change-over), ανάλογα με
τον τύπο της.
• Μια επαφή Κανονικά-Ανοιχτή συνδέει το κύκλωμα όταν ο ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται, ενώ το κύκλωμα αποσυνδέεται όταν ο ηλεκτρονόμος είναι ανενεργός. Μια
τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής A ή επαφή «make».
• Μια επαφή Κανονικά-Κλειστή αποσυνδέει το κύκλωμα όταν ο ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται, ενώ το κύκλωμα συνδέεται όταν ο ηλεκτρονόμος είναι ανενεργός. Μια
τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής B ή επαφή «break».
• Μια επαφή Μεταγωγική μπορεί να ελέγχει δύο κυκλώματα. Ισοδυναμεί με μια επαφή Κανονικά-Ανοιχτή και μια επαφή Κανονικά-Κλειστή που έχουν έναν κοινό ακροδέκτη. Μια τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής C.
Συνήθως ένας ηλεκτρονόμος αποτελείται από περισσότερες από μία ελεγχόμενες επαφές. Οι επαφές χωρίζονται σε κύριες και βοηθητικές. Οι κύριες διαρρέονται συχνά από
ισχυρότερα ρεύματα και έτσι είναι αυτές που διακόπτουν το κύριο κύκλωμα και συνήθως
είναι Κανονικά-Ανοιχτές. Οι βοηθητικές έχουν, όπως υπονοεί και το όνομά τους, επικουρικό χαρακτήρα και ο ρόλος τους είναι να βοηθούν στον έλεγχο των αυτοματισμών (που
είναι ο κύριος τομέας χρήσης των ηλεκτρονόμων). Για παράδειγμα, βοηθούν στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βοηθητικών κυκλωμάτων όπως ενδεικτικές λυχνίες.
Με τη νέα τεχνολογία κατασκευάζονται ηλεκτρονόμοι χωρίς κινούμενες επαφές οι
οποίοι ονομάζονται στερεάς κατάστασης.

Μετασχηματιστής (adaptor)
Ο μετασχηματιστής είναι μια συσκευή μετατροπής τάσης η οποία μεταφέρει ηλεκτρική
ενέργεια μεταξύ δύο κυκλωμάτων μέσω του φαινομένου της επαγωγής ως εξής:
Tο ένα κύκλωμα ονομάζεται πρωτεύον και το άλλο δευτερεύον. Κάθε κύκλωμα έχει από
ένα πηνίο διαφορετικού αριθμού περιελίξεων. Τα δύο πηνία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση
μεταξύ τους και παράλληλα. Ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο πρώτο κύκλωμα (το
«πρωτεύον») δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτό το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο επάγει μεταβαλλόμενη τάση στο δεύτερο κύκλωμα (το «δευτερεύον»).
Η τάση VS στο δευτερεύον είναι ανάλογη της τάσης VP στο πρωτεύον κατά έναν συντελεστή ίσο με τον λόγο του αριθμού Ν των περιελίξεων του σύρματος στα αντίστοιχα
τυλίγματα:
Vs/Vp=Ns/Np
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Ηλεκτρικός κινητήρας
Ο ηλεκτρικός κινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας (motor, κοινώς μοτέρ) είναι διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια και βρίσκει
πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία.
Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα είναι η δύναμη Laplace η οποία ασκείται
πάνω σε έναν αγωγό που τον διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα όταν αυτός βρεθεί μέσα σε ένα
μαγνητικό πεδίο. Λόγω αυτής της δύναμης περιστρέφεται το κινητό μέρος του κινητήρα
(ρότορας), το οποίο βρίσκεται στον εσωτερικό ηλεκτρομαγνήτη (στάτορας). Στη συνέχεια
η κίνηση (μηχανική ενέργεια) μεταδίδεται από τον ρότορα προς τη χρήση για την οποία
προορίζεται.

Πυκνωτής (capacitor)
Πυκνωτής ονομάζεται ένα σύστημα δύο γειτονικών αγωγών ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Αυτό το μονωτικό υλικό μπορεί να είναι αέρας, πλαστικό κ.ά. Οι
δύο αγωγοί ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή, ενώ το παρεμβαλλόμενο υλικό ονομάζεται
διηλεκτρικό του πυκνωτή. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε πυκνωτή είναι η ιδιότητά του να αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο, επομένως ηλεκτρική ενέργεια. Όταν ένας πυκνωτής είναι φορτισμένος, οι οπλισμοί του έχουν ηλεκτρικά φορτία κατά μέτρο ίσα και αντίθετα. Ονομάζουμε
φορτίο του πυκνωτή το φορτίο του θετικά φορτισμένου οπλισμού του. Μεταξύ των οπλισμών
ενός φορτισμένου πυκνωτή αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού την οποία ονομάζουμε τάση
του πυκνωτή. Τo πηλίκο του φορτίου ενός πυκνωτή προς την τάση του ονομάζεται χωρητικότητα (C) του πυκνωτή. Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας του πυκνωτή είναι το 1
Φαράντ ([Farad] F). Καθώς ο πυκνωτής αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια βρίσκει εφαρμογή
στην υποβοήθηση της εκκίνησης ηλεκτρικών μηχανών, όπως κινητήρες κ.λπ., παρέχοντας
την απαιτούμενη ενέργεια εκκίνησης.

2.7.2 Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών
Βολτόμετρο: Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης (συνδέεται παράλληλα στο κύκλωμα)· αμπερόμετρο (συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα): χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της
έντασης και ωμόμετρο: χρησιμοποείται για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης.

Πολύμετρο
Είναι ένα ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό όργανο, συνήθως φορητό, το οποίο μετράει την
τάση, την ένταση και την αντίσταση σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Είναι η πιο διαδεδομένη και εύχρηστη συσκευή που έχει όλες τις δυνατότητες των παραπάνω οργάνων (ωμόμετρο, βολτόμετρο, αμπερόμετρο) και ανάλογα τη μέτρηση που
κάνουμε αλλάζουμε τον μεταγωγέα στο κατάλληλο όργανο, ενώ ταυτόχρονα απομονώνουμε τα υπόλοιπα.
Τα όργανα μέτρησης πρέπει να διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (1-2
έτη), σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, για να είναι αξιόπιστες οι μετρήσεις.
Στην εικόνα 21 απεικονίζεται φορητό ψηφιακό πολύμετρο.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τι ονομάζεται θερμογόνος δύναμη μιας ουσίας και ποια τα είδη αυτής;
Τι είναι ο δείκτης Wobbe;
Ποια είναι η σύνθεση του φυσικού αερίου;
Τι ονομάζεται τέλεια και τι ατελής καύση;
Τι ονομάζεται συντελεστής λ;
Γιατί τα οξείδια του αζώτου στα καυσαέρια είναι επιβλαβή;
Να μετατρέψετε ισχύ λέβητα 40.000 Kcal/h σε KW.
Τι σημαίνει καυστήρας κατά ΕΛΟΤ 277;
Τι είναι ο ηλεκτρονόμος (ρελέ);

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε μια σειρά από βασικά τεχνικά θέματα, η γνώση
των οποίων θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο του εγκαταστάτη-συντηρητή
καυστήρων.
Τα θέματα αυτά αφορούν την τεχνολογία των υλικών, τα καύσιμα, την καύση και
το περιβάλλον, τα μεγέθη και τις μονάδες, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του
επαγγέλματος, τη βασική ηλεκτρολογία και την υγιεινή και ασφάλεια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρα είναι ένας επαγγελματίας με καθορισμένες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και καθορισμένο ρόλο. Στο πλαίσιο
του επαγγέλματός του καλείται να αντιμετωπίσει πελάτες, να συνεργαστεί με άλλους κλάδους, να κοστολογήσει υλικά και εργασίες και να κάνει αγορές υλικών.
Παράλληλα καλείται να λειτουργεί με τη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ
καθώς είναι αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με τους χρήστες εγκαταστάσεων
είναι αποδέκτης των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει να
είναι σε θέση να τους κάνει προτάσεις για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της εγκατάστασής τους αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανάπτυξη των θεμάτων
αυτών στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προκειμένου να δοθεί έμφαση στον στόχο του
επαγγελματία για ικανοποίηση του πελάτη.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγραφεί ο ρόλος του εγκαταστάτησυντηρητή και να συνδυαστεί τόσο με την εξοικονόμηση της ενέργειας όσο και με
την ικανοποίηση του πελάτη.
Ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.
• Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τακτικές για αγορές και κοστολόγηση.
• Να εφαρμόζει τακτικές για την ικανοποίηση του πελάτη.
• Να έχει γνώσεις σχετικές με την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης και
την ενεργειακή απόδοση και ταυτότητα του λέβητα.
• Να κάνει προτάσεις εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης και εξοικονόμησης
ενέργειας προς τους πελάτες.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Συνοπτικά οι βασικές δραστηριότητες του επαγγέλματος του εγκαταστάτη-συντηρητή
καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυσίμων είναι:
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1. Εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυ-

2.

3.
4.
5.

6.

σίμων. Σύνδεση αυτοματισμών ασφαλείας και διαχείρισης του συστήματος λέβητα
και καυστήρα.
Εκκίνηση λειτουργίας (άναμμα) συγκροτημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε οικιακή ή επαγγελματική βάση και για παραγωγή ατμού ή θέρμανση ελαίου
ή αέρα σε βιομηχανική βάση.
Θερμοτεχνικός έλεγχος εγκαταστάσεων και ρύθμιση καύσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Συντήρηση των οικιακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καύσης σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έκδοση φύλλου συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΚΥΑ 189933/9.11.2011, Όρια
καυσαερίων υγρών, αερίων καυσίμων και βιομάζας). Επίσης, συμπλήρωση
υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης για νέες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το
ΠΔ 114/17.10/2012.
Εκτέλεση επισκευών, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.

Σκοπός του επαγγέλματος
Είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη η συνεργασία των ιδιοκτητών και διαχειριστών
οικιακών και βιομηχανιών εγκαταστάσεων θέρμανσης με αδειούχους εγκαταστάτες και
συντηρητές καυστήρων, καθώς μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την:
1. Εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμου.
2. Εξοικονόμηση χρημάτων και τη μακροζωία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.
3. Ασφάλεια της εγκατάστασης, τόσο στα υγρά όσο −και πολύ περισσότερο− στα αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο-υγραέριο).
4. Προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον μια σωστά ρυθμισμένη εγκατάσταση παράγει λιγότερους ρύπους.
5. Βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.
6. Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών ή αντικανονικής λειτουργίας.
Ο αδειούχος εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων είναι ο μόνος που έχει τις γνώσεις αλλά και την ευθύνη έναντι της πολιτείας να κάνει την όποια επέμβαση απαιτείται
στα συστήματα καύσης. Η έκδοση των αδειών των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων
καυσίμων πραγματοποιείται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ
411/14/10.01.2013 και τον ν. 3982/2011.
Ακολούθως παρατίθενται αποσπάσματα από το ΠΔ 114/17.10.2012, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις αλλά και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση του
επαγγέλματος.
Π.Δ. 114 17-10-2012
«Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή
ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις».
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής και βαθµίδες
1. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται µε το παρόν διάταγµα είναι

η υλοποίηση της µελέτης για εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων
που προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού, όπου η µελέτη αυτή απαιτείται
από τη νοµοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η επιτήρηση της
λειτουργίας του συνόλου των ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων µε τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση των υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και
η συντήρηση της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού.
2. Ως υλοποίηση της µελέτης νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την
τοποθέτηση και σύνδεση όλων των µερών µιας εγκατάστασης καύσης καυσίµου.
Στις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται
για τη θέση σε ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τη µελέτη, όπως
οι ρυθµίσεις του συστήµατος καύσης, η επαλήθευση της λειτουργίας των οργάνων
και διατάξεων αυτοµατισµού, των διατάξεων ασφαλείας και απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων) και οι µετρήσεις για την επαλήθευση της ποιότητας
των καυσαερίων.
Ως συντήρηση της εγκατάστασης νοείται η υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που
απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση καύσης καυσίµων σε κατάσταση ασφαλούς
λειτουργίας και σύµφωνα µε την επιβαλλόµενη κατάσταση από τη µελέτη. Στις εργασίες
αυτές συµπεριλαµβάνεται η επιτήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του αυτοµατισµού
ενεργειακής διαχείρισης και καύσης, του συστήµατος αερισµού και εξαερισµού του χώρου, η επιτήρηση της απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων) και της ποιότητας
των καυσαερίων, µε σκοπό τον περιορισµό των εκπεµπόµενων ρύπων εντός των επιτρεπτών ορίων, καθώς και η ρύθµιση των καυστήρων και ο καθαρισµός του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη.
Ως επισκευή της εγκατάστασης νοείται σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την
επισκευή ή αντικατάσταση φθαρµένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτηµάτων, µερών ή τµηµάτων της εγκατάστασης στον βαθµό που δεν τροποποιούν τη µελέτη.
3. Δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος οι παρακάτω εγκαταστάσεις και τµήµατα εγκαταστάσεων και οι σχετικές µε αυτές εργασίες:
α) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµής από τον πίνακα κοινοχρήστων προς τον πίνακα
λεβητοστασίου και η εγκατάσταση γενικού πίνακα.
β) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµών αυτονοµίας ορόφων, ηλεκτροβανών, θερµοστατών χώρου και οι γραµµές χαµηλής τάσης.
γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραµµών φωτισµού, αερισµού, εξαερισµού του λεβητοστασίου.
δ) Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση του λέβητα ή άλλου µέσου που εξυπηρετείται
από την καύση του αερίου καυσίµου, καθώς και κάθε υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού τροφοδοσίας αυτών.
ε) Το δίκτυο σωληνώσεων και γενικότερα οποιαδήποτε εγκατάσταση σωληνώσεων µεταφοράς και διανοµής αερίου και υγρού καυσίµου.
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4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελµατικές δραστηριότητες κα-

τατάσσονται, µε επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5 παρ. 7, σε τρεις βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων:
α) Τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθµίδα.
β) Αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθµίδα.
γ) Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθµίδα.

Άρθρο 3

Ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες και καθήκοντα
1. Ο τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις

αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 1 επαγγελµατικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αδειούχου αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή
εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή έχοντος προς τούτο το δικαίωµα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη
εγκαταστάσεων καύσης.
2. Ο αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 1 επαγγελµατικές δραστηριότητες υπό τις
οδηγίες του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προς τούτο το
δικαίωµα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας
του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.
3. Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί
τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 1 επαγγελµατικές δραστηριότητες και επιπλέον: α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόµενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 και β)
χορηγεί τα αναφερόµενα στις παρ. 1 και 2 πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
1. Για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνί-

τη εγκαταστάσεων καύσης, τον αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας,
ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης
αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης αναφέρονται στα Άρθρα 4
και 5.

Άρθρο 7
Ποιοτική στάθµη εκτελούµενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων
1. Οι ασκούντες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν

να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις
αντίστοιχες εργασίες µε τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις καύσης να παρέχουν
το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (∆΄
59), της υ.α. ∆3/Α/11346/2003 «Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσε-
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ων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (Β΄963), της υ.α.
∆3/Α/22925/2006 «Κανονισµός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών
και µετρητών φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Β΄1810)
και της ΚΥΑ 31856/2003 «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου
στα κτίρια (πλην βιοµηχανιών-βιοτεχνιών)» (Β΄1257), όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν, καθώς και των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση στις εγκαταστάσεις συσκευών καύσης που δεν
είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/42/EOK «Νέοι λέβητες ζεστού νερού» ή/και 90/396/EOK «Συσκευές αερίου», όπως αυτές µεταφέρθηκαν
στο ελληνικό δίκαιο: α) η πρώτη µε το π.δ. 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης για
τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα,
σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
92/42 ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L 167/92)» (Α΄143), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η δεύτερη µε την υ.α. 15233/1991 «της 3.4/7/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των
ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3- 11 - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου»
(Β΄487), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Πριν από την έναυση συσκευής καύσης ο αδειούχος εγκαταστάτης ή το πρόσωπο
που έχει αντίστοιχο δικαίωµα οφείλουν να ελέγχουν τη συµµόρφωση της συσκευής
µε τις ως άνω διατάξεις.
4. Οι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης ή τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα
αυτό υποχρεούνται, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης
και επισκευής µιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίµων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση µόνο όταν προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς
και αποδοτικής λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τη µελέτη, οπότε και συντάσσουν
υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και η οποία συνοδεύεται από µετρήσεις που επαληθεύουν την ποιότητα
των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτηµα Β του
παρόντος.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς
λειτουργίας στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης αναγράφονται εξειδικευµένα
τα ευρήµατα και γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των
υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, καθώς και για
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήµατος Ζ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12
του νόµου αυτού. Η επαγγελµατική συµπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόµενα στην υ.α. 12570/1106/Φ9.1/2010 «∆ιαδικασία
έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση µητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να παρέχουν στους
αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρ69
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θρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας,
να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών το ελάχιστο περιεχόµενο του οποίου ορίζεται στο παράρτηµα Γ του παρόντος.
7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, η
οποία µπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο
πληροφοριών.
8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη
κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
9. Οι επαγγελµατικές οµοσπονδίες και τα οικεία επιµελητήρια ενηµερώνουν τα µέλη
τους σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ή σύµβαση έργου σε εταιρεία οι αναφερόµενες στις
ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:
	10.1	Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:
		α)	Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
		β)	Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται µε ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της
υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.
		γ)	Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος και στον ως
άνω αδειούχο.
		δ)	Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7, βαρύνει την εταιρεία.
	10.2	Εάν οι ασκούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:
		α)	Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειµένου για σύνδεση του κτιρίου της εταιρείας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, εφόσον τούτο
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
		
β)	Δεν συντάσσεται το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών.
		γ)	Οι προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος, στον αδειούχο.
		δ) 	∆εν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
Στον ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/1/17.06.11) περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων αναφέρεται επίσης η διαδικασία αδειοδότησης
του επαγγέλματος και εγγραφής στο ενιαίο μητρώο προσώπων της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας.
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3.2 ΑΓΟΡΕΣ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Αγορές
Η διαδικασία της προμήθειας των απαιτούμενων υλικών από τον εγκαταστάτη-συντηρητή
καυστήρων είναι μια πολύ σοβαρή εργασία για την εκτέλεση της οποίας θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Εξασφαλίζεται η αναγκαιότητα του προς προμήθεια υλικού.
2. Εξασφαλίζονται και είναι καθορισμένες οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές (ταυτότητα) του προς προμήθεια υλικού, οι οποίες έχουν προκύψει από τα τεχνικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, όπως η τεχνική μελέτη, οι ισχύοντες κανονισμοί, οι
τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών, οι διάφορες προδιαγραφές, οι γνώσεις και
η εμπειρία του. Τα στοιχεία αυτά γίνονται σαφή και δίνονται γραπτώς στον προμηθευτή κατά την παραγγελία. Σε αυτά καθορίζονται απαραιτήτως μεταξύ άλλων η
ποσότητα, ο τύπος, ο χρόνος παράδοσης, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά τήρησης προδιαγραφών, εγγύηση, έντυπα τεχνικών οδηγιών, πιστοποίηση CE κ.λπ.
3. Είναι απαραίτητη η γνώση και η έρευνα της αγοράς με τα προϊόντα που είναι
διαθέσιμα, την τρέχουσα τεχνολογία, τις τιμές των υλικών, τη διαθεσιμότητα (χρόνοι παράδοσης) κ.λπ. Πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας είναι σκόπιμο
να λαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες προσφορές, έτσι ώστε να πετύχει
κάποιος την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.
4. Είναι απαραίτητο ο αγοραστής να διαθέτει λίστα με αξιολογημένους θετικά προμηθευτές με βάση την προηγούμενη καλή συνεργασία του, ενώ μπορεί να έχει
αποκλείσει κάποιους λόγω προβλημάτων κατά την προηγούμενη συνεργασία του.
Συμφωνίες με προμηθευτές για διαρκή συνεργασία μπορεί επίσης να είναι προς το
συμφέρον του αγοραστή.
5. Κατά την παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται έλεγχος της τήρησης όλων των
απαιτήσεων και προδιαγραφών που τέθηκαν κατά την παραγγελία, ενώ ελέγχεται η
ύπαρξη όλων των συνοδευτικών εγγράφων και της εγγύησης. Εφόσον αυτά κριθούν
ικανοποιητικά, τότε γίνεται η οριστική παραλαβή των υλικών και η εξόφληση. Κατά
την εξόφληση λαμβάνεται απαραιτήτως τιμολόγιο ή απόδειξη. Έγγραφα όπως οι
τεχνικές οδηγίες και η εγγύηση εξοπλισμού που τοποθετείται σε εγκατάσταση πελάτη πρέπει να παραδίδονται στον ίδιο και να του συστήνεται η φύλαξή τους και η
διάθεσή τους στους τεχνικούς σε μελλοντικές εργασίες.

Κοστολόγηση
Ο εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων είναι υποχρεωμένος να προκοστολογεί τις εργασίες του προκειμένου να είναι σε θέση να δώσει, όταν κληθεί, προσφορά στον πελάτη πριν
από την ανάληψη και εκτέλεση του έργου.
Για το θέμα αυτό σημαντικά είναι τα εξής:
1. Καθώς ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία για τον πελάτη, η προσφορά πρέπει να δίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
2. Τακτικές ή τυποποιημένες εργασίες πρέπει να είναι προκοστολογημένες και να
υπάρχει τιμοκατάλογος. Ειδικές εργασίες κοστολογούνται κατόπιν αυτοψίας του
τεχνικού.
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3. Κατά την κοστολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες κόστους,

όπως εργατοώρες, υλικά, μεταφορικά κ.λπ. Στο θέμα αυτό η εμπειρία του τεχνικού
και η γενικότερη γνώση της αγοράς είναι πολύ σημαντική, ενώ όπου απαιτείται πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε η κοστολόγηση να είναι
κατά το δυνατόν ρεαλιστική.
4. Υπερκοστολόγηση θα οδηγήσει σε ακριβή προσφορά και ενδεχομένως απώλεια
της δουλειάς, ενώ υποκοστολόγηση θα μειώσει την πραγματική αμοιβή του τεχνικού.
5. Η προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αναλυτική, καθώς αυτό θα
δικαιολογήσει στον πελάτη το ποσό που πρόκειται να πληρώσει, ενώ δεν θα
πρέπει να υπάρχουν ασάφειες και ελλείψεις.
6. Η προσφορά θα πρέπει να δίνεται γραπτώς στον πελάτη και να προηγείται η συμφωνία των δυο μερών της εκτέλεσης των εργασιών.

3.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Κύριο μέλημα του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων είναι η ποιότητα και η ασφάλεια
της εργασίας του αλλά και η ικανοποίηση του πελάτη. Ο ικανοποιημένος πελάτης θα ξαναέρθει στον ίδιο επαγγελματία και θα τον συστήσει.
Για τον σκοπό αυτό σημαντικά είναι:
1. Να είναι επικοινωνιακός και συνεργάσιμος με τις άλλες επαγγελματικές ειδικότητες
με τις οποίες συνεργάζεται, όπως ο μηχανικός, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος κ.λπ.
2. Να είναι επικοινωνιακός και συνεργάσιμος με τον πελάτη και να ακούει προσεκτικά
τις απαιτήσεις του και τα ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εγκατάστασή του και να του δίνει τη λύση.
3. Να είναι σαφής και επεξηγηματικός απέναντι στον πελάτη, ενώ θα πρέπει να έχουν
προσυμφωνηθεί οι εργασίες, το κόστος και ο χρόνος εκτέλεσης.
4. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το επάγγελμά του.
5. Να είναι επαρκώς καταρτισμένος, να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται διαρκώς.
6. Να γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τα
τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών.
7. Να είναι συνεπής στα συμφωνηθέντα (χρόνος, εργασίες, υλικά κ.λπ.).
8. Να τηρεί τους κανονισμούς και τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
9. Να παραδίδει γραπτώς στον πελάτη τις εργασίες που πραγματοποίησε, καθώς και
τις συστάσεις που έχει να του κάνει για την εγκατάσταση.
10. Να δίνει στον πελάτη κατάλληλες οδηγίες, να τον ενημερώνει σχετικά με τις νέες
τεχνολογίες και να του κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασής του.
11. Να επικοινωνεί με τον πελάτη σε κοντινό διάστημα μετά το τέλος των εργασιών
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο έχει μείνει ικανοποιημένος από τη συνεργασία τους.
12. Να ενημερώνεται σχετικά με το επάγγελμα, να συμμετέχει στις επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου, να έχει επικοινωνία με συναδέλφους.
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3.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ενεργειακή απόδοση εγκατάστασης
Στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, κατά την καύση ενός καυσίμου δεν μεταφέρεται στους θερμαινόμενους χώρους όλη η ενέργεια που παράγεται στον λέβητα από την
καύση του καυσίμου, καθώς υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό θερμικών απωλειών. Οι απώλειες αυτές οφείλονται κυρίως στη λειτουργία της εγκατάστασης (συνεχής, διακοπτόμενη),
στις σωληνώσεις εκτός των θερμαινόμενων χώρων, στις απώλειες των καυσαερίων και
στον ίδιο τον λέβητα και στη λειτουργία του. Για τον σκοπό αυτό οι υπολογισμένες από την
τεχνική μελέτη απώλειες χώρων προσαυξάνονται κατά ένα ποσοστό για την επιλογή του
κατάλληλου λέβητα.

Μέσος ετήσιος βαθμός ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
Είναι η ενέργεια (θερμότητα) που παράγεται στον λέβητα, εάν αφαιρέσουμε τις διάφορες
θερμικές απώλειες της εγκατάστασης, εκφρασμένη ως ποσοστό προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια. Στην καλύτερη δυνατή περίπτωση ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης
της όλης εγκατάστασης προσεγγίζει το 86% και μόνο όταν η εγκατάσταση είναι καινούρια,
ενώ από έρευνες έχει προκύψει ότι ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης είναι περίπου 40%.

Ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης λέβητα
Ο βαθμός απόδοσης ενός λέβητα περιέχεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του και αποτελεί
βασικό κριτήριο για την επιλογή του (>90%).
Υπολογιστικά δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση:
n=QΛ/W*H
όπου QΛ η θερμική ισχύς του λέβητα, W η ωριαία κατανάλωση του καυσίμου και H η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου.
Ο βαθμός απόδοσης αναφέρεται σε εργαστηριακές συνθήκες λειτουργίας. Προϋποθέτει δηλαδή καύσιμα καλής ποιότητας, σωστές ρυθμίσεις, καλή κατάσταση και ικανοποιητική καθαρότητα των επιφανειών που μετέχουν στη συναλλαγή θερμότητας και στη σωστή
παροχή νερού στον λέβητα. Ο μελετητής θα πρέπει να έχει υπόψη του τις παραπάνω
συνθήκες −που σπάνια τηρούνται στις αληθινές εγκαταστάσεις− στην τελική επιλογή του
μοντέλου του λέβητα.

Μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης του λέβητα
Είναι η ενέργεια που παράγει ο λέβητας εάν αφαιρέσουμε τις απώλειες των καυσαερίων,
τις θερμικές απώλειες του λέβητα και τις απώλειες διακοπής λειτουργίας, εκφρασμένη ως
ποσοστό (%) επί της παραγόμενης ενέργειας.

Ενεργειακή σήμανση λεβήτων
Με το ΠΔ 335/1993, σε εναρμόνιση με οδηγία της ΕΟΚ, καθιερώθηκε η πιστοποίηση
των λεβήτων και η σήμανσή τους με το σήμα CE. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει σειρά δοκιμών μεταξύ των οποίων δοκιμή της ενεργειακής απόδοσης. Οι λέβητες ανάλογα με την
ενεργειακή τους απόδοση κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες για τις οποίες απονέμονται αντίστοιχα από ένα αστέρι (χαμηλός βαθμός απόδοσης) μέχρι και τέσσερα αστέρια
(υψηλός βαθμός απόδοσης). Η ειδική σήμανση συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό, το
οποίο χορηγεί στον κατασκευαστή ο φορέας πιστοποίησης. Η πιστοποίηση γίνεται για τον
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λέβητα μαζί με τον αντίστοιχο καυστήρα, όπως διατίθεται στο εμπόριο, συνεπώς η αλλαγή
καυστήρα με άλλον εκτός αυτού της δοκιμής αποτελεί παράβαση του ΠΔ. Η ενεργειακή
σήμανση πρέπει να υπάρχει σε ετικέτα τοποθετημένη από τον κατασκευαστή επάνω στο
προϊόν.
Για υψηλή ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης θέρμανσης απαιτούνται:
• Σωστή μελέτη και κατασκευή.
• Σύγχρονος εξοπλισμός υψηλών αποδόσεων.
• Κατάλληλη ρύθμιση και συντήρηση.
• Σύγχρονα συστήματα ελέγχου και ρυθμίσεων.
• Λέβητας και σωληνώσεις ισχυρά μονωμένες.
• Να αποφεύγονται οι διακοπές λειτουργίας.
• Μικρός σε διαστάσεις λέβητας, όχι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται.

3.5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για την εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται για την κεντρική θέρμανση πρέπει
να ακολουθούνται οι εξής συνήθειες:
1. Ο αερισμός των χώρων να γίνεται τις ώρες που δεν λειτουργεί η θέρμανση.
2. Να γίνεται τακτική συντήρηση, ρύθμιση και καθαρισμός του συστήματος καύσης
από αδειούχο εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων.
3. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος και εξαέρωση των θερμαντικών σωμάτων τα οποία
δεν πρέπει να καλύπτονται ή να περιορίζονται.
4. Η μείωση του θερμοστάτη του σπιτιού μας κατά 1 βαθμό Κελσίου από αυτό που
έχουμε συνηθίσει μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10%.
Για την εξοικονόμηση ενέργειας συστήνεται η εφαρμογή των κατάλληλων και σύγχρονων
τεχνικών είτε στις νέες κατασκευές είτε με κατάλληλες παρεμβάσεις στις υπάρχουσες. Τέτοιες τεχνικές είναι:
1. Αεροστεγάνωση και ανεμοπροστασία των ανοιγμάτων, διπλά τζάμια.
2. Θερμομόνωση του κτιρίου.
3. Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα σώματα, ώστε να λειτουργούν με την
επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Τοποθέτηση αυτονομίας θέρμανσης.
5. Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού.
6. Θερμομόνωση λέβητα (για παλαιές εγκαταστάσεις).
7. Τοποθέτηση περισσότερων του ενός λεβήτων σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις.
8. Αντικατάσταση καυσίμου (μετατροπή) με άλλο οικονομικότερο, με λιγότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη απόδοση (αντικατάσταση του πετρελαίου με φυσικό
αέριο).
9. Αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με νεότερης τεχνολογίας και μεγαλύτερης απόδοσης όπως:
	α) Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονους,
νέας υψηλής τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής κλάσης και υψηλού βαθμού
απόδοσης.
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	β) Αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου κυκλοφορητή με νέο ηλεκτρονικό
inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
10. Υποβοήθηση-συνδυασμός λειτουργίας (μικτό σύστημα) με χρήση εναλλακτικής μορφής ενέργειας όπως η ηλιακή και οι αντλίες θερμότητας.
11. Χρήση ηλεκτρονικών-ψηφιακών θερμοστατών χώρου για την ακριβή ρύθμιση της
εσωτερικής θερμοκρασίας του χώρου.
12. Τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης.
13. Τοποθέτηση νέας τεχνολογίας καπνοδόχου διπλού τοιχώματος με ειδική μόνωση
για τη βελτίωση και την αύξηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητακαυστήρα (αντικατάσταση σε παλαιές εγκαταστάσεις).
14. Ανάκτηση της θερμότητας καυσαερίων με λέβητες συμπύκνωσης, η οποία θα χανόταν από τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα.
15. Χρήση θερμαντικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής απόδοσης (αντικατάσταση σε παλαιές εγκαταστάσεις).
16. Χρήση καυστήρα με θέρμανση πετρελαίου.
Με παρεμβάσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να
μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους, ενώ θα μειωθεί παράλληλα και η κατανάλωση ενέργειας. Ο εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων θα πρέπει να είναι γνώστης της σύγχρονης
τεχνολογίας και να είναι σε θέση να συστήσει στον πελάτη ενέργειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της εγκατάστασής του. Παράλληλα θα πρέπει να δίνει στον πελάτη κατάλληλες
οδηγίες για τη χρήση του συστήματος θέρμανσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
και χρημάτων.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι θα συστήσετε σε εγκατάσταση με λέβητα χαμηλής ενεργειακής απόδοσης;
2. Τι ονομάζεται μέσος ετήσιος βαθμός ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης

κεντρικής θέρμανσης;
3. Αναφέρατε τρεις τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.
4. Τι σημαίνει ενεργειακή σήμανση λέβητα;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στο νομικό αλλά και εμπειρικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρα, σε θέματα της γενικότερης
επαγγελματικής συμπεριφοράς αλλά και σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος,
όπως η κοστολόγηση και οι αγορές αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας. Με το
κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται μια εισαγωγική ενότητα της κατάρτισης με ανασκόπηση γενικών βοηθητικών γνώσεων για το επάγγελμα, έτσι ώστε στα επόμενα
κεφάλαια να αναπτυχθεί το κυρίως και πρακτικό μέρος του επαγγέλματος που
αφορά τους καυστήρες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρωταρχικό θέμα στην εγκατάσταση και συντήρηση μιας συσκευής είναι η λεπτομερής γνώση της δομής και της λειτουργίας της. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται πλήρης περιγραφή του καυστήρα πετρελαίου (δομή και λειτουργία), καθώς και αντίστοιχη περιγραφή της εγκατάστασης του λεβητοστασίου, όπου αυτός
εντάσσεται. Κατόπιν αυτών περιγράφονται σε γενική μορφή οι ενέργειες για την
τοποθέτηση και τη δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας του.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποτελέσει έναν γενικό οδηγό του καταρτιζομένου, τόσο όσον αφορά τη γνώση του αντικειμένου της εργασίας του (καυστήρας
και εγκατάσταση) όσο και των εργασιών που πραγματοποιεί μέχρι τη δοκιμαστική
έναρξη λειτουργίας.
Ο καταρτιζόμενος μετά τη μελέτη του κεφαλαίου και τη σχετική πρακτική άσκηση
θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία ενός καυστήρα πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του.
• Να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία μιας εγκατάστασης και να κάνει τις
απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών
και την τεχνική μελέτη.
• Να κάνει την εγκατάσταση του καυστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους και να θέσει τον καυστήρα σε δοκιμαστική λειτουργία τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•
•
•

Καυστήρας πετρελαίου.
Ατμοσφαιρικός καυστήρας πετρελαίου.
Πιεστικός καυστήρας υψηλής πίεσης.
Κατάθλιψη.
Αντίθλιψη.
Δεξαμενή καυσίμου.
Ηλεκτροβάνα πετρελαίου.
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•
•
•
•

Αυτονομία θέρμανσης.
Αντιστάθμιση.
Συστήματα ασφαλούς λειτουργίας.
Προρύθμιση καυστήρα.

4.1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: ΕΙΔΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4.1.1 Καυστήρας πετρελαίου
Είναι η συσκευή που προσαρμόζεται πάνω στον λέβητα και ρυθμίζει ποιοτικά και ποσοτικά
την καύση του πετρελαίου. Συνδέεται με σωλήνα με τη δεξαμενή πετρελαίου (κύριας ή
ημερήσιας κατανάλωσης), από την οποία παραλαμβάνει το καύσιμο. Διαθέτει σύστημα
διασκορπισμού του καυσίμου και σύστημα τροφοδότησης και ανάμιξης με τον απαραίτητο αέρα. Εξασφαλίζει την έναυση, την ασφαλή λειτουργία και τη διακοπή της καύσης. Οι
καυστήρες είναι υπεύθυνοι για την καύση του πετρελαίου.
Μετατρέπει τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και την αποδίδει στον λέβητα.
Από την απόδοση του καυστήρα επηρεάζεται σημαντικά ο βαθμός απόδοσης όλου του
συστήματος θέρμανσης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι καυστήρες που εγκαθίστανται πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν σήμανση με τα στοιχεία
τους, όπως κατασκευάστρια εταιρεία, τύπος, serial number (S/N), είδος καυσίμου, παροχή καυσίμου κ.λπ.

4.1.2 Είδη καυστήρων πετρελαίου
Τα είδη των καυστήρων πετρελαίου ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους είναι:

1. Ατμοσφαιρικοί ή εξατμιστικοί
Οι καυστήρες αυτοί χρησιμοποιούνται στις θερμάστρες πετρελαίου, σε μικρές εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων με λέβητα τύπου τζάκι και σε μικρά αερόθερμα. Στους ατμοσφαιρικούς καυστήρες η καύση λαμβάνει τόπο σε μια λεκάνη.
Η προθέρμανση του καυσίμου γίνεται επιτόπου από το καύσιμο το οποίο ήδη καίγεται.
Για την τροφοδότηση του καυστήρα αυτού το καύσιμο ρέει φυσικά από τη δεξαμενή, ενώ
μια συσκευή (καρμπιρατέρ) ελέγχει τη ροή του (την ποσότητα).

2. Φυγοκεντρικοί ή περιστροφικοί
Είναι καυστήρες για μεγάλες εγκαταστάσεις και λειτουργούν με φυσική ροή πετρελαίου.
Στους φυγοκεντρικούς καυστήρες το καύσιμο εισχωρεί σε ένα περιστρεφόμενο τύμπανο
το οποίο φέρει κατάλληλη διαμόρφωση και οπές. Λόγω της περιστροφικής ταχύτητας που
αποκτά κατά την περιστροφή του τύμπανου, λεπτές σταγόνες του εκσφενδονίζονται και
πραγματοποιείται η ανάμιξή τους με τον αέρα καύσης.

3. Πιεστικοί ή διασκορπισμού
Στους πιεστικούς καυστήρες μια αντλία ανεβάζει την πίεση του καυσίμου και μέσω ενός εγχυτήρα (μπεκ) γίνεται η εκνέφωσή του. Διασκορπίζεται σε λεπτότατα σταγονίδια τα οποία
αναμιγνύονται με τον αέρα σε ιδανική αναλογία και πραγματοποιείται η καύση. Οι καυστήρες αυτοί διακρίνονται σε:
α) Υψηλής πίεσης: Είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σήμερα στις
κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.
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β) Χαμηλής πίεσης: Υπάρχουν απλά σε λίγες παλιές εγκαταστάσεις. Σύντομα θα αντικατασταθούν.
γ) Γαλακτώματος: Δεν χρησιμοποιούνται σήμερα.

Πιεστικοί καυστήρες υψηλής πίεσης
Ανάλογα με την ισχύ, οι καυστήρες μπορεί να είναι μονοβάθμιοι, διβάθμιοι ή αναλογικοί
(προοδευτικής λειτουργίας). Στην περίπτωση μονοβάθμιας λειτουργίας ο καυστήρας λειτουργεί μονίμως στην ισχύ για την οποία έχει ρυθμιστεί.
Στην περίπτωση όμως μεγάλων εγκαταστάσεων η λύση αυτή είναι αντιοικονομική και
καταπονεί το σύστημα λέβητα-καυστήρα. Χρησιμοποιώντας διβάθμιο ή αναλογικό καυστήρα η αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος γίνεται ομοιόμορφα και δεν αναπτύσσονται
θερμοκρασιακές τάσεις λόγω της απότομης αύξησης της θερμοκρασίας. Στους διβάθμιους καυστήρες μπορούμε να έχουμε έναν εγχυτήρα (μπεκ) και δύο βαθμίδες πίεσης
πετρελαίου ή δύο εγχυτήρες και μια πίεση.
Σε περιπτώσεις δύσκολων περιβαλλοντικών συνθηκών (χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες) καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε καυστήρα με προθέρμανση καυσίμου. Η λειτουργία
αυτή θερμαίνει το καύσιμο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε κατάλληλη θερμοκρασία, ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητά του και να εξασφαλιστεί εύκολο ξεκίνημα και ομαλή
καύση.

4.1.3 Δομή πιεστικού καυστήρα υψηλής πίεσης
Ένας καυστήρας αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που είναι
προσαρμοσμένα πάνω στον κορμό του καυστήρα. Στην εικόνα 22 απεικονίζεται πιεστικός καυστήρας πετρελαίου σε τομή.
Τα βασικά συστήματα που απαρτίζουν έναν καυστήρα πετρελαίου είναι:
1. Το σύστημα παροχής καυσίμου περιλαμβάνει τον κινητήρα (μοτέρ), την αντλία πετρελαίου, το μπεκ ή ακροφύσιο ψεκασμού, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, τον σωλήνα πετρελαίου ή ράβδο μπεκ, το κόμπλερ της αντλίας, τον προθερμαντήρα πετρελαίου (όταν υπάρχει).
2. Το σύστημα παροχής αέρα περιλαμβάνει τον κινητήρα (μοτέρ), τον κορμό ή
σώμα ή κέλυφος, τον ανεμιστήρα ή φτερωτή, τη φλογοκεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα, τον διασκορπιστήρα ή αναμικτήρα ή στροβιλιστή, το τάμπερ αέρα, το
ρυθμιστικό του αέρα (της θέσης της ράβδου μπεκ).
3. Το σύστημα έναυσης περιλαμβάνει τον μετασχηματιστή, τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες και τα καλώδια υψηλής τάσης.
4. Το σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού περιλαμβάνει τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο ή ηλεκτρονικό, τη βάση του προγραμματιστή, το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.
Αναλυτικά τα εξαρτήματα του καυστήρα είναι:

1. Κορμός του καυστήρα (ή κέλυφος ή σώμα ή σασί)
Πάνω στον κορμό είναι προσαρμοσμένα όλα τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία
του καυστήρα. Είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να οδηγεί τον αέρα της φτερωτής, μέσω
της φλογοκεφαλής, στον διασκορπιστήρα για την ανάμιξή του με το πετρέλαιο. Για τον
λόγο αυτό η σχεδίασή του είναι πολύ σημαντική γιατί από τη διαμόρφωσή του εξαρτάται
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ο έντονος στροβιλισμός του αέρα κατά την είσοδό του στη φλογοκεφαλή. Αποτελείται από
το κέλυφος του ανεμιστήρα και τις επιφάνειες στήριξης των διάφορων εξαρτημάτων.

2. Κινητήρας (μοτέρ) του καυστήρα
Ο κινητήρας του καυστήρα είναι ηλεκτρικός μονοφασικός ή τριφασικός. Δίνει κίνηση στη
φτερωτή και στην αντλία πετρελαίου με την οποία συνδέεται μέσω κόμπλερ. Οι μονοφασικοί κινητήρες λειτουργούν με πυκνωτή εκκίνησης. Σε περίπτωση που χαλάσει ή πάθει βλάβη ο πυκνωτής, ο κινητήρας μπλοκάρει τη λειτουργία του καυστήρα. Στους τριφασικούς
κινητήρες δεν έχουμε πυκνωτή. Στην περίπτωση λοιπόν κάποιας βλάβης και για να μην
καεί ο κινητήρας χρησιμοποιούνται αυτόματος διακόπτης προστασίας (ρελέ) και θερμικό
προστασίας. Οι κινητήρες διακρίνονται από τον αριθμό των στροφών τους ανά λεπτό.

3. Φτερωτή ή ανεμιστήρας του καυστήρα
Είναι φτερωτή φυγοκεντρικού τύπου, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον κινητήρα και
περιστρέφεται από αυτόν. Σκοπός της είναι η αναρρόφηση αέρα από τον χώρο του λεβητοστασίου και η προσαγωγή του με πίεση μέσα στη φλογοκεφαλή στον διασκορπιστήρα,
για τη μίξη με το πετρέλαιο. Επίσης, δημιουργεί στον θάλαμο καύσης την πίεση που χρειάζεται για να είναι σε θέση να υπερνικήσει την πτώση της πίεσης που παρουσιάζεται κατά τη
διαδρομή των καυσαερίων μέσα στον λέβητα (αντίθλιψη). Η μέγιστη πίεση του ανεμιστήρα
ονομάζεται κατάθλιψη του καυστήρα (πίεση εισόδου του αέρα στον λέβητα) και πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα. Ιδιαίτερα κατά τη φάση της εκκίνησης
αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς η αντίθλιψη που παρουσιάζεται είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή της συνεχούς λειτουργίας. Η ρύθμιση της παροχής του ανεμιστήρα γίνεται
μέσω κατάλληλου διαφράγματος (τάμπερ) το οποίο ανοιγοκλείνει. Η ροή του αέρα πρέπει
να είναι ομαλή και για την επίτευξη του σωστού καυσίμου μίγματος η παροχή πρέπει να
είναι επακριβώς ρυθμισμένη. Η κατάθλιψη του καυστήρα και η αντίθλιψη του λέβητα μετριούνται σε mbar.

4. Μετασχηματιστής του καυστήρα
Ο μετασχηματιστής είναι προσαρμοσμένος στον κορμό του καυστήρα και αυξάνει την
τάση του δικτύου της πόλης από τα 220 στα 5.000 μέχρι 15.000 V (βολτ), με σκοπό
να δημιουργηθεί σπινθήρας στα ηλεκτρόδια για την ανάφλεξη του μείγματος πετρελαίου
αέρα.

5. Αντλία πετρελαίου
Η αντλία πετρελαίου είναι σημαντικότατο κομμάτι του καυστήρα. Είναι συνήθως γραναζωτού τύπου και συνδέεται με τον κινητήρα μέσω κόμπλερ, από την αντίθετη συνήθως
πλευρά της φτερωτής.
Η αποστολή της αντλίας είναι:
α) Η άντληση επαρκούς ποσότητας καυσίμου από τη δεξαμενή πετρελαίου,
β) το φιλτράρισμα του πετρελαίου,
γ) η αύξηση της πίεσης του καυσίμου στα 10-15 bar (σε συμβατικούς καυστήρες) για
την επίτευξη του επιθυμητού διασκορπισμού και
δ) η επιστροφή του καυσίμου που περίσσεψε στη δεξαμενή.
Υπάρχουν δεξιόστροφες και αριστερόστροφες αντλίες, με παροχή πετρελαίου προς το
μπεκ από δεξιά ή από αριστερά, με ενσωματωμένη ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου ή
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χωρίς βάνα. Σε κάθε αντλία υπάρχει βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής. Χαρακτηρίζουμε αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη μια αντλία κοιτώντας τη φορά περιστροφής
της από την πλευρά του άξονά της.
Στην είσοδο της αντλίας υπάρχει φίλτρο το οποίο κατακρατεί σωματίδια και ακαθαρσίες από την είσοδό τους στην αντλία. Το φίλτρο αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να επιθεωρείται και να καθαρίζεται διότι ένα βουλωμένο φίλτρο έχει ως
αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση της αντλίας.
Η ανύψωση της πίεσης είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή και αποδοτική εξέλιξη της καύσης, εξασφαλίζει τον πλήρη διασκορπισμό του καυσίμου και τη δημιουργία
νέφους σταγονιδίων κατά την έξοδο από τον διασκορπιστήρα.
Συνήθως η πίεση της αντλίας είναι ρυθμισμένη από τον κατασκευαστή στα 10-12 bar,
δεδομένου βέβαια του τύπου διασκορπιστήρα που θα χρησιμοποιηθεί. Η αλλαγή αυτής
της ρύθμισης γίνεται με την περιστροφή κατάλληλου κοχλία που βρίσκεται στο σώμα της
αντλίας.
Η ρύθμιση της αντλίας στη σωστή πίεση κατάθλιψης είναι καθοριστικής σημασίας καθώς:
1. Χαμηλότερη πίεση προκαλεί κακό ψεκασμό του πετρελαίου, αδύναμη φλόγα και
αδυναμία του συστήματος να ανεβάσει γρήγορα θερμοκρασία στους χώρους.
2. Μεγαλύτερη πίεση προκαλεί ατελή καύση καθώς εγχύνεται μεγαλύτερη ποσότητα
καυσίμου και συνέχιση της καύσης (μετά το σταμάτημα της αντλίας) λόγω του καυσίμου που έχει σωρευτεί στον πυθμένα του λέβητα και δεν έχει προλάβει να καεί.
Από κατάλληλο σημείο εισόδου η αντλία αναρροφά το πετρέλαιο το οποίο προέρχεται
από τη δεξαμενή. Το καύσιμο συμπιέζεται και κατευθύνεται προς τον διασκορπιστήρα,
ενώ το πλεονάζον καύσιμο επιστρέφει με κατάλληλο σωληνάκι στη δεξαμενή ή συνήθως
πίσω από το φίλτρο που βρίσκεται τοποθετημένο στη γραμμή τροφοδοσίας πετρελαίου.
Πλεονάζον καύσιμο μπορεί να προκύψει εάν η παροχή της αντλίας είναι μεγαλύτερη από
την ποσότητα που ψεκάζει το μπεκ ή λόγω της διαφοράς χρονισμού κατά την εκκίνηση
της αντλίας πετρελαίου και της βαλβίδας πετρελαίου. Από το ίδιο σωληνάκι επιστρέφει
στη δεξαμενή και τυχόν αέρας που θα εισέλθει στην αντλία σε περίπτωση που τελειώσει
το καύσιμο.
Πάνω στην αντλία υπάρχει κατάλληλη αναμονή σύνδεσης μανόμετρου και υποπιεσόμετρου (κενόμετρου), για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αντλίας, καθώς και κατάλληλη βίδα
για την εξαέρωση της αντλίας.

6. Ηλεκτρονικό του καυστήρα
Πολλές φορές ονομάζεται και προγραμματιστής ή και εγκέφαλος του καυστήρα. Αποτελεί
τον εγκέφαλο λειτουργίας του καυστήρα. Δέχεται τα σήματα από τους αυτοματισμούς και
επενεργεί ανάλογα στη λειτουργία του καυστήρα, θέτοντάς τον σε λειτουργία ή σταματώντας τον. Επάνω του υπάρχει μπουτόν χειροκίνητης επαναφοράς (μπλόκο) σε περίπτωση
που ο καυστήρας παύσει να λειτουργεί.
Το ηλεκτρονικό προγραμματίζει τις λειτουργίες όλων των υπόλοιπων οργάνων και εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Δέχεται την αρχική εντολή και με τη σειρά
του δίνει εντολές (φάση) στον κινητήρα, στον μετασχηματιστή, στην ηλεκτρομαγνητική
βάνα πετρελαίου και στο φωτοκύτταρο, σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
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Αν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά, τότε το ηλεκτρονικό μπλοκάρει τη λειτουργία του καυστήρα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (μπλόκο) στο καπάκι του. Θα πρέπει να πιέσουμε
το μπλόκο (αφού εξετάσουμε την πιθανή βλάβη ή άλλη αιτία) για να λειτουργήσει ξανά ο
καυστήρας.
Τα εξαρτήματα με τα οποία το ηλεκτρονικό συνεργάζεται και συντονίζει είναι:
1. Ο κινητήρας που κινεί τον ανεμιστήρα παροχής αέρα και την αντλία καυσίμου.
2. Ο μετασχηματιστής που στέλνει υψηλή τάση στους σπινθηριστές. Η τάση στον μετασχηματιστή διαρκεί περίπου 10 sec μέχρι να αναφλεγεί το καύσιμο. Μετά την
έναρξη της καύσης ο σπινθηρισμός σταματάει. Αν δεν υπάρξει φλόγα, το ηλεκτρονικό σταματάει τη λειτουργία του καυστήρα και ανάβει η λυχνία του BLOCO.
3. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου η οποία ανοίγει μόλις τελειώσει ο χρόνος
του προαερισμού και κλείνει με το σταμάτημα της λειτουργίας του καυστήρα.
4. Το φωτοκύτταρο. Ελέγχει συνεχώς για την ύπαρξη φλόγας. Αν δεν δει φλόγα σε 12
sec περίπου κατά την έναρξη της λειτουργίας ή αν η φλόγα σβήσει, μπλοκάρει τον
καυστήρα για λόγους ασφαλείας.
Σε κάθε ηλεκτρονικό καυστήρα είναι αποτυπωμένο το σχέδιο σύνδεσης των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων.

7. Βάση του ηλεκτρονικού
Η βάση του ηλεκτρονικού έχει μια σειρά από ακροδέκτες όπου προσαρμόζονται τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς τα ηλεκτρικά όργανα του καυστήρα. Επίσης,
προσαρμόζονται η φάση, η γείωση και ο ουδέτερος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
μέσω θερμοστάτη από τον πίνακα του λέβητα.
Το ηλεκτρονικό προσαρμόζεται στις κατάλληλες υποδοχές πάνω στη βάση.

8. Το μπεκ ή διασκορπιστήρας ή ακροφύσιο
Το μπεκ ή ακροφύσιο είναι το εξάρτημα που προσαρμόζεται στον σωλήνα προσαγωγής πετρελαίου και σκοπό έχει να διασπά το πετρέλαιο σε πολύ μικρά σταγονίδια δημιουργώντας
νέφος σταγονιδίων, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η ανάμιξη του πετρελαίου με τον αέρα
και να δημιουργηθεί έτσι ένα εύφλεκτο υλικό.
Είναι μικρό αλλά πολύ μεγάλης σημασίας εξάρτημα του καυστήρα. Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει το πετρέλαιο για να καεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, προκειμένου
να αποδώσει τη μέγιστη θερμική ενέργεια.
Στην είσοδό του φέρει κατάλληλο φίλτρο για την κατακράτηση ακαθαρσιών. Αποτελείται επίσης από την κεφαλή, τη βελόνα στροβιλισμού (δίνει τη στροβιλώδη κίνηση) και
το συγκρότημα συγκράτησης της βελόνας στροβιλισμού. Η οπή που φέρει στο εμπρόσθιο
τμήμα έχει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε κατά την έξοδο του καυσίμου να διαμορφώνεται
κατάλληλος κώνος διασποράς.
Η γωνία ανοίγματος του κώνου είναι τυποποιημένη (30°, 45°, 60°, 70°, 80° και
90°, με ανοχή ±10% και συνηθέστερη τις 60°), ενώ τυποποιείται και η γεωμετρία του
τρόπου που κατανέμονται τα σταγονίδια στον κώνο ψεκασμού (συμπαγής, με κενό στο
κέντρο κ.λπ.). Για την αναγνώριση του χαρακτηριστικού αυτού κάθε κατασκευαστής έχει
τοποθετήσει ένα γράμμα πάνω στο μπεκ. Έχουμε μπεκ με το γράμμα S, SS, H, Q κ.λπ.
Παράδειγμα:
Συμπαγής κώνος, χαρακτηρισμός S.
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Ημισυμπαγής κώνος, χαρακτηρισμός Β.
Κοίλος κώνος, χαρακτηρισμός Η.
Όλα αυτά τα στοιχεία περιέχονται στους καταλόγους των κατασκευαστών, ενώ πάνω
σε κάθε διασκορπιστήρα αναγράφεται ο κατασκευαστής, η ικανότητα παροχής σε US
gal/h ή kg/h και η γεωμετρία του κώνου που διαμορφώνεται κατά την καύση.
Η καλή κατάσταση του μπεκ είναι καθοριστικής σημασίας για καλή καύση. Με τον
καιρό αλλοιώνεται η γεωμετρία της οπής και σε πολλές περιπτώσεις φράσσεται από ακαθαρσίες του πετρελαίου. Τακτικός έλεγχος και περιοδική αντικατάσταση είναι αναγκαία. Η
ισχύς καύσης του καυστήρα μπορεί να μεταβληθεί μέσω επιλογής κατάλληλου μπεκ και με
ρύθμιση της πίεσης κατάθλιψης της αντλίας.

Χειρισμός του μπεκ
Λόγω της σημασίας του θα πρέπει:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Να το μεταφέρουμε πάντα στη συσκευασία του.
Να μην το αποσυναρμολογούμε για να το καθαρίσουμε, αλλά να το αντικαθιστούμε.
Να μην το πιάνουμε με βρόμικα χέρια.
Να τηρούμε την απόσταση από τα ηλεκτρόδια στο πλαίσιο που ορίζει ο κατασκευαστής, διότι αν δημιουργείται σπινθήρας μεταξύ μπεκ και ηλεκτροδίου το
μπεκ θα καταστραφεί.
Να τηρούμε την απόσταση μεταξύ μπεκ και στροβιλιστή που δίνει ο κατασκευαστής
του καυστήρα, γιατί αν η καύση διεξάγεται πολύ κοντά στο μπεκ ενδέχεται να βουλώσει ή να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά ψεκασμού του.
Να προσέχουμε κατά το βίδωμα και το σφίξιμο πάνω στη ράβδο μπεκ ώστε να μην
το αφήνουμε χαλαρό και έχουμε διαρροή καυσίμου ή να μην το σφίγγουμε πολύ με
κίνδυνο να καταστρέψουμε τις βόλτες του.
Η αντικατάσταση του μπεκ θα πρέπει να γίνεται με δύο γερμανικά κλειδιά. Ένα για
το μπεκ και ένα για να κρατάμε κόντρα τη ράβδο μπεκ.
Όταν χρησιμοποιούμε μπεκ έστω και για λίγη ώρα, τότε δεν το αποθηκεύουμε για
πολύ καιρό αλλά το ξαναχρησιμοποιούμε γρήγορα, αλλιώς το πετάμε.
Το μπεκ πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε χρόνο.

Τα μπεκ τυποποιούνται με βάση:
• Την παροχή του πετρελαίου (ονομαστική ικανότητα) σε US gal/h (γαλόνια ανά ώρα)
ή σε Kg/h.
• Τη γωνία ψεκασμού του καυσίμου σε μοίρες.
• Τον τρόπο που κατανέμονται τα σταγονίδια στον κώνο ψεκασμού (τύπος ψεκασμού).
Άλλο χαρακτηριστικό επίσης είναι η πίεση στην οποία δίνει την ονομαστική του ικανότητα σε bar ή σε lb/in2.

Επιλογή του μπεκ
Για την επιλογή του μπεκ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του καυστήρα,
όπου είναι διαθέσιμοι και οι σχετικοί πίνακες επιλογών.
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Γενικά η επιλογή του μπεκ γίνεται με βάση την κατανάλωση του καυστήρα kg/h και
την πίεση της αντλίας. Με βάση αυτά και τις οδηγίες του κατασκευαστή επιλέγουμε τον
κατάλληλο τύπο από τους σχετικούς πίνακες και διαγράμματα.
Μπεκ 60° χρησιμοποιούμε όταν το μήκος του φλογοθάλαμου του λέβητα είναι ίσο
με τη διάμετρό του ή το πλάτος του, 45° ή 30° όταν το μήκος είναι μεγαλύτερο από το
πλάτος και 80° όταν το μήκος είναι μικρότερο από το πλάτος, εκτός και αν ορίζει άλλα ο
κατασκευαστής.
Ο τύπος κατανομής των σταγονιδίων στον κώνο ψεκασμού (S, SS, H, κ.λπ.) έχει επίσης
σημασία. Έχουμε πιο ομαλή καύση όταν η φλόγα στη μέση είναι άδεια. Όταν η φλόγα είναι
γεμάτη έχουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αλλά το ξεκίνημα είναι πιο δυνατό. Για μικρούς λέβητες χρησιμοποιούμε συνήθως άδεια στη μέση φλόγα.

Υπολογισμός του τύπου του μπεκ (της παροχής του) από την ισχύ του λέβητα:
Η παροχή πετρελαίου βρίσκεται διαιρώντας την ισχύ του λέβητα διά του βαθμού απόδοσής του και της θερμαντικής αξίας του πετρελαίου.
q=Q/n Ηκ όπου: q η παροχή του πετρελαίου σε Kg /h, Q η ισχύς του λέβητα σε Kcal/h,
n ο βαθμός απόδοσης του λέβητα και Ηκ η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου σε Kcal/Kg.
Επίσης, η παροχή του πετρελαίου που ψεκάζεται από το μπεκ είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της πίεσης στην αντλία πετρελαίου.

9. Το φωτοκύτταρο
Το φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση επιτηρεί τη φλόγα της καύσης του μίγματος πετρελαίου-αέρα. Είναι διπλός ο ρόλος του. Διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα αν υπάρχει
φως (φλόγα) μέσα στον λέβητα πριν από το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βάνας πετρελαίου ή διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα αν δεν δει φως μετά το άνοιγμά της.
Αντιλαμβάνεται την έλλειψη ή την παρουσία της φλόγας και στέλνει σήμα στο ηλεκτρονικό του καυστήρα ρυθμίζοντας ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της αντλίας.
Σε περίπτωση που επικαθίσει κάπνα στην επιφάνεια του φωτοκύτταρου, η λειτουργία
του καθίσταται αναποτελεσματική. Μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του καυστήρα χωρίς
να υπάρχει σβήσιμο της φλόγας ή βλάβη.

10. Τα ηλεκτρόδια
Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες είναι προσαρμοσμένα πάνω από το μπεκ
και κοντά σε αυτό.
Ο μετασχηματιστής ανεβάζει την τάση του ρεύματος σε υψηλή τιμή, ώστε στο διάκενο
των ηλεκτροδίων έναυσης να αναπτύσσεται ισχυρός σπινθήρας.
Μόλις ο καυστήρας πάρει εντολή να εκκινήσει, ο σπινθήρας που αναπτύσσεται στα
ηλεκτρόδια προκαλεί έναυση στο καύσιμο μίγμα.
Οι ακίδες των ηλεκτροδίων πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους αλλά και από τον διασκορπιστήρα, για τη δημιουργία του σωστού τόξου. Οι χαρακτηριστικές αυτές αποστάσεις προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του
καυστήρα. Δεν πρέπει οι ακίδες να βρίσκονται ακριβώς μέσα στον κώνο ψεκασμού. Στον
κώνο ψεκασμού εισέρχεται το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται με την πίεση του αέρα
της φτερωτής και έτσι γίνεται η ανάφλεξη.
Τα ηλεκτρόδια είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σύρμα με μεγάλη αντοχή στη
θερμοκρασία. Στηρίζονται σε μόνωση πορσελάνης που πρέπει να διατηρείται καθαρή από
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αιθάλη, η οποία είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Κάθε κατασκευαστής σχεδιάζει τα
ηλεκτρόδιά του με τρόπο ώστε συνεργαζόμενα με τη φλογοκεφαλή (μπούκα) και τον στροβιλιστή να εξυπηρετούν την απρόσκοπτη έναυση του καυσίμου.

11. Φλογοκεφαλή ή φλογοσωλήνας ή μπούκα
Η φλογοκεφαλή ή φλογοσωλήνας ή μπούκα είναι σωλήνας προσαρμοσμένος πάνω στον
κορμό του καυστήρα. Περικλείει τον σωλήνα προσαγωγής πετρελαίου, το μπεκ, τον στροβιλιστή και τα ηλεκτρόδια.
Οδηγεί τον αέρα που στέλνει η φτερωτή στο καύσιμο και είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να επιτρέπει τη ρύθμιση, καθώς το άκρο της διαμορφώνεται με τρόπο που να
επηρεάζεται η κατανομή του αέρα της καύσης.
Σε ορισμένους καυστήρες είναι ανοξείδωτη για μεγαλύτερη αντοχή στη θερμοκρασία
και στη διάβρωση από τα κατάλοιπα της καύσης.

12. Στροβιλιστής ή αναμικτήρας ή δίσκος διασκορπισμού
Είναι κατάλληλα διαμορφωμένη διάτρητη πλάκα η οποία τοποθετείται μπροστά από τον
διασκορπιστήρα (μπεκ) με σκοπό την καλύτερη ανάμιξη του καυσίμου με τον αέρα.
Μπορεί και μετακινείται εμπρός ή πίσω σε σχέση με τη φλογοκεφαλή και το μπεκ, μεταβάλλοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της καύσης. Την απόσταση αυτή την καθορίζει ο
κατασκευαστής του καυστήρα (συνήθως 3-5 mm μπροστά από το μπεκ). Κατά τη ροή
του καύσιμου μίγματος μέσα από τις διαμορφώσεις του προσδίδεται μια ιδιαίτερη γεωμετρία στην τροχιά του μίγματος, ενώ ταυτόχρονα προκαλείται ισχυρός στροβιλισμός για
την καλύτερη ανάμιξη του αέρα καύσης με το νέφος σταγονιδίων του πετρελαίου. Από το
ρυθμιζόμενο κενό μεταξύ του στροβιλιστή και της φλογοκεφαλής περνά επίσης ποσότητα
αέρα με σκοπό την καύση τυχόν σταγονιδίων του καυσίμου έξω από τη ζώνη της φλόγας.

13. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
Η βαλβίδα αυτή είναι ενσωματωμένη στην αντλία ή βρίσκεται στον σωλήνα πετρελαίου
μεταξύ αντλίας και μπεκ.
Διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.
Λαμβάνει εντολές από το ηλεκτρονικό του καυστήρα.
Κατά την εκκίνηση του καυστήρα ανοίγει με χρονική καθυστέρηση, ώστε ο κινητήρας
να έχει αναπτύξει πλήρως τις στροφές του και να έχει μεσολαβήσει κάποιος χρόνος προαερισμού του λέβητα.

14. Φλάντζα στήριξης καυστήρα
Είναι μια μεταλλική πλάκα διαμορφωμένη κατάλληλα για να στηρίζει τον καυστήρα πάνω
στον λέβητα, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη σταθερότητα αλλά και στεγανότητα.

15. Ράβδος μπεκ (σωλήνας πετρελαίου)
Είναι ένας σωλήνας (συνήθως χάλκινος) που το ένα άκρο του προσαρμόζεται στο μπεκ και
το άλλο στην αντλία πετρελαίου. Υπάρχει σύστημα μετακίνησης της ράβδου μπεκ κατά μήκος της φλογοκεφαλής (μπούκας). Με τη μετακίνηση αυτή ρυθμίζουμε την ποσότητα του
αέρα που θα περάσει μέσα από τον διασκορπιστήρα (κεντρικός αέρας) και την ποσότητα
που θα περάσει γύρω από αυτόν (περιφερειακός αέρας).
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16. Πυκνωτής
Τον πυκνωτή τον συναντάμε μόνο σε μονοφασικούς κινητήρες. Είναι προσαρμοσμένος
πάνω στον κινητήρα και ο ρόλος του εξαντλείται στο ξεκίνημα. Σε περίπτωση βλάβης του ο
κινητήρας δεν ξεκινά και το ηλεκτρονικό μπλοκάρει τη λειτουργία του καυστήρα.

17. Τάμπερ
Τάμπερ αέρα τοποθετείται για τη ρύθμιση του αέρα που εισέρχεται στον ανεμιστήρα. Η
λειτουργία του μπορεί να ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου μηχανισμού ενώ στη στάση του
καυστήρα πρέπει να μπορεί να κλείνει τελείως. Σε αντίθετη περίπτωση ο κρύος αέρας θα
εισχωρήσει στον λέβητα και θα ψύξει τα τοιχώματα, με αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού
απόδοσης.

18. Τα καλώδια υψηλής τάσης
Είναι ειδικά καλώδια με ισχυρή μόνωση που μεταφέρουν ρεύμα υψηλής τάσης από τον
μετασχηματιστή στα ηλεκτρόδια.
Τα τμήματα του καυστήρα βρίσκονται κατάλληλα συναρμολογημένα και τοποθετημένα μέσα σε εξωτερικό μεταλλικό κάλυμμα.

4.1.4 Λειτουργία του καυστήρα
1. Μόλις ο καυστήρας πάρει εντολή λειτουργίας παίρνει την εντολή το ηλεκτρονικό

από το οποίο αντιστοίχως παίρνουν εντολή και συγχρονίζονται κατάλληλα όλα τα
επί μέρους όργανα. Αρχικά εκκινεί ο ανεμιστήρας πραγματοποιώντας για λόγους
ασφαλείας προαερισμό στον θάλαμο καύσης. Αυτό είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση τυχόν εναπομείναντος άκαυστου μίγματος καθώς και για τον αερισμό
του θαλάμου.
2. Στη συνέχεια, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του πετρελαίου ανοίγει και επιτρέπει τη
ροή του καυσίμου, ενώ παράλληλα η αντλία αναρροφά πετρέλαιο καταθλίβοντάς
το. Το υψηλής πίεσης πετρέλαιο καθώς εξέρχεται από το μπεκ εξαερώνεται και
αναμιγνύεται με τον αέρα καύσης.
Αυτό αργεί για λίγο να συμβεί σε καυστήρες με προθερμαντήρα. Θα πρέπει πρώτα το
πετρέλαιο να θερμανθεί μέσα στον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα και μετά να αρχίσουν οι παραπάνω διεργασίες.
3. Αρχίζει να λειτουργεί ο μετασχηματιστής και δημιουργείται σπινθήρας στην άκρη
των ηλεκτροδίων. Αυτό γίνεται τη στιγμή που ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
πετρελαίου και αρχίζει να ψεκάζει πετρέλαιο το μπεκ (λίγα δευτερόλεπτα πριν, και
ο χρόνος αυτός ονομάζεται χρόνος προανάφλεξης).
4. Από τον σπινθηρισμό των ηλεκτροδίων προκαλείται ανάφλεξη καθώς ταυτόχρονα
το μίγμα διέρχεται από τον στροβιλιστή. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του στροβιλιστή η φλόγα παίρνει και το ανάλογο σχήμα.
5. Το φωτοκύτταρο πλέον δέχεται το φως της φλόγας και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα δίνει εντολή (μέσω του ηλεκτρονικού) για διακοπή λειτουργίας του μετασχηματιστή, ενώ ο καυστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. Ο χρόνος από τη στιγμή της τροφοδότησης με πετρέλαιο μέχρι τη στιγμή που δίνει εντολή το φωτοκύτταρο ονομάζεται
χρόνος ανάφλεξης.
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Εάν για οποιονδήποτε λόγο η φλόγα σβήσει, το φωτοκύτταρο το αντιλαμβάνεται και
διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, ενώ ταυτόχρονα η ηλεκτρομαγνητική του πετρελαίου
κλείνει.
Στους διβάθμιους καυστήρες με δύο μπεκ η ανάφλεξη του μίγματος της 2ης βαθμίδας
γίνεται από τη φλόγα της 1ης βαθμίδας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Χρόνος ασφαλείας ονομάζεται ο μέγιστος χρόνος κατά τον οποίο επιτρέπεται ο ψεκασμός πετρελαίου χωρίς την ύπαρξη φλόγας. Ο χρόνος ασφαλείας μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα προς την ισχύ του καυστήρα.

4.1.5 Επιλογή του καυστήρα
Η επιλογή του καυστήρα γίνεται αυστηρά βάσει των τεχνικών οδηγιών του λέβητα, καθώς
θα πρέπει να είναι συμβατός. Οι τεχνικές οδηγίες περιέχουν τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των συνεργαζόμενων καυστήρων με τον λέβητα. Η ισχύς του καυστήρα επιλέγεται
με βάση την ισχύ και την αντίθλιψη του λέβητα, ενώ ρόλο στην επιλογή του παίζουν και οι
διαστάσεις του λέβητα.
Τα κύρια κριτήρια επιλογής είναι:
α) Η κατάθλιψη του καυστήρα (mbar ή mmΥΣ).
β) Η παροχή καυσίμου (Kg/h).

4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
4.2.1 Γενικά
Η εγκατάσταση του λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης με καύση πετρελαίου περιλαμβάνει:
Τον λέβητα με τον αντίστοιχο καυστήρα, τον κυκλοφορητή, το δοχείο διαστολής, τη
δεξαμενή καυσίμου, την καπνοδόχο, τις σωληνώσεις νερού, την τροφοδοσία καυσίμου, τον
ηλεκτρικό πίνακα, την πυρασφάλεια και τις διάφορες διατάξεις και όργανα συνδέσεων,
ρυθμίσεων και ασφάλειας.
Οι τεχνικές απαιτήσεις του λεβητοστασίου έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 1.7.
Ο λέβητας και τα όργανα ασφαλείας που τον συνοδεύουν περιγράφονται στο κεφάλαιο
1.4.1 και ο κυκλοφορητής στο 1.4.2. Το δοχείο διαστολής περιγράφεται στο κεφάλαιο
1.5.1.

4.2.2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση κυκλοφορητή
Η εγκατάσταση και σύνδεση του κυκλοφορητή πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της εγκατάστασης. Μερικοί γενικοί κανόνες πληροφοριακά για την τοποθέτηση κυκλοφορητή (εικόνα 15) είναι:
1. Πριν και μετά τον κυκλοφορητή τοποθετούνται βάνες για την εύκολη αφαίρεσή
του.
2. Σε εγκαταστάσεις με κλειστό δοχείο διαστολής το δοχείο πρέπει να είναι τοποθετημένο στην πλευρά αναρρόφησης του κυκλοφορητή.
3. Το καλώδιο σύνδεσης να μην έρχεται σε επαφή με τις σωληνώσεις, το κέλυφος ή τον
κινητήρα του κυκλοφορητή.
4. Ο κυκλοφορητής μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης στην κεντρική γραμμή προσαγωγής ή επιστροφής. Έχει καθιερωθεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο για να ελέγχεται καλύτερα.
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5. Η τοποθέτηση του κυκλοφορητή στην προσαγωγή έχει το πλεονέκτημα ότι όλη η

6.
7.

8.

9.

εγκατάσταση βρίσκεται σε υπερπίεση και αποκλείεται η αναρρόφηση αέρα από
ενδεχόμενα σημεία που δεν είναι στεγανά (π.χ. εξαεριστικά).
Ο κυκλοφορητής τοποθετείται στον σωλήνα επιστροφής, στις εγκαταστάσεις με
ανοιχτό δοχείο διαστολής.
Δεν πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στην καπνοδόχο και σε χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C γιατί μπορεί να προκύψουν βλάβες στο
ηλεκτρικό κουτί του κυκλοφορητή.
Οι κυκλοφορητές δεν πρέπει να προσαρμόζονται ποτέ σε οριζόντιες σωληνώσεις,
που στη συνέχεια κατεβαίνουν χαμηλότερα από τον κυκλοφορητή, εκτός αν ο οριζόντιος αυτός σωλήνας εξαερώνεται αυτόματα.
Ο άξονας του κινητήρα του θα πρέπει να είναι οριζόντιος με το ηλεκτρικό του κιβώτιο προς τα πάνω.

Παράλληλη σύνδεση κυκλοφορητών
Δύο ή περισσότεροι ίδιοι κυκλοφορητές συνδεόμενοι παράλληλα μπορούν να δουλέψουν
ανεξάρτητα, εναλλάξ ή ταυτόχρονα.
Για να υπάρχει η δυνατότητα να δουλεύει κάθε κυκλοφορητής και μόνος του χωρίς
προβλήματα είναι απαραίτητο στην έξοδό τους να τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής
για να αποτρέψει την κυκλοφορία του νερού στον κυκλοφορητή που δεν εργάζεται.
Όταν εργάζονται και οι δύο κυκλοφορητές οι παροχές αθροίζονται, ενώ το μανομετρικό παραμένει το ίδιο.

Σύνδεση κυκλοφορητών σε σειρά
Τη σύνδεση αυτή την εφαρμόζουμε όταν απαιτείται αυξημένο μανομετρικό.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή παραμένει η ίδια, ενώ το μανομετρικό των κυκλοφορητών προστίθεται.
Σε σειρά συνδεδεμένους κυκλοφορητές ενδέχεται να χρειαστούμε σε δίκτυα μεγάλου
μήκους, όπου οι αντιστάσεις είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την παροχή.

4.2.3 Δεξαμενή και τροφοδοσία καυσίμου
Η δεξαμενή πρέπει να τοποθετείται (με κάποιες εξαιρέσεις) έξω από τον χώρο του λεβητοστασίου.
Οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και μπορεί να είναι πλαστικές ή μεταλλικές (από χάλυβα) ή από μπετόν (σε ειδικές
περιπτώσεις), υπέργειες, υπόγειες ή ημιυπόγειες, κατακόρυφες ή οριζόντιες, κυλινδρικές ή
ορθογωνικές και περιλαμβάνουν:
• Άνοιγμα για σωλήνα παροχής πετρελαίου (σωλήνα πλήρωσης). Χρησιμεύει για την
πλήρωση της δεξαμενής. Ο σωλήνας πλήρωσης εισέρχεται από το πάνω μέρος της
δεξαμενής και εισχωρεί σε βάθος 0,50 m περίπου.
• Σωλήνα εξαερισμού. Χρησιμεύει για να φεύγουν οι ατμοί του πετρελαίου στον εξωτερικό χώρο, να αερίζεται η δεξαμενή για την καλύτερη τροφοδοσία του καυστήρα
και να φεύγει ο αέρας από το γέμισμα της δεξαμενής.
• Σωλήνα τροφοδότησης καυστήρα. Χρησιμεύει για την παροχή καυσίμου προς τον
καυστήρα.
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• Σωλήνα επιστροφής πετρελαίου. Χρησιμεύει για την επιστροφή πετρελαίου από τον
καυστήρα προς τη δεξαμενή.
• Ανθρωποθυρίδα στο επάνω μέρος της δεξαμενής (π.χ. για απομάκρυνση της λάσπης του πυθμένα με τη χρήση ειδικής αναρροφητικής αντλίας).
• Βάνα εκκένωσης-καθαρισμού. Ανοίγεται για να καθαρίσει η δεξαμενή από το νερό
που μπορεί να υπάρχει στον πυθμένα.
• Δείκτη στάθμης πετρελαίου. Υπάρχει σε διάφορες μορφές, πλωτήρα, σωλήνα ή και
ηλεκτρονικός.
• Σημείο σύνδεσης γείωσης
Για τη στεγανοποίηση των ραφών των μεταλλικών δεξαμενών χρησιμοποιείται ειδικό
υλικό που ονομάζεται γομολάκα, ενώ οι δεξαμενές βάφονται εσωτερικά και εξωτερικά με
ειδικές αντιδιαβρωτικές μπογιές.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και περιορισμοί για τη θέση, τον τρόπο και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση της δεξαμενής. Οι διαστάσεις, η
θέση της δεξαμενής και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία προδιαγράφονται στην τεχνική μελέτη,
με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η τροφοδότηση του καυστήρα μπορεί να γίνει α) με βαρύτητα. Η δεξαμενή βρίσκεται
ψηλότερα από τον καυστήρα (απόσταση της επιφάνειας πετρελαίου μικρότερη από 4 μέτρα, προς αποφυγή βλάβης στην αντλία πετρελαίου) και β) από χαμηλά (επίσης απόσταση
της επιφάνειας πετρελαίου μικρότερη από 4 μέτρα).

Ηλεκτροβάνα πετρελαίου (της γραμμής τροφοδοσίας)
Στον σωλήνα τροφοδότησης πετρελαίου προς τον καυστήρα και πριν από το φίλτρο πετρελαίου τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βάνα (βαλβίδα), η οποία συνδέεται με τον καυστήρα και ανοίγει ή κλείνει μόνο όταν λάβει τη σχετική εντολή από το ηλεκτρονικό του (ανοίγει
μόνο όταν λειτουργεί ο καυστήρας). Παρέχει προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς (θα καεί
μόνο το πετρέλαιο που υπάρχει μέσα στο φίλτρο και τα σωληνάκια του καυστήρα και όχι
όλο το πετρέλαιο της δεξαμενής) και εμποδίζει τη διαρροή σε περίπτωση καταστροφής
π.χ. του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδότησης του καυστήρα. Για τον λόγο αυτό συνιστάται
η σύνδεσή της να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δεξαμενή και έξω από το λεβητοστάσιο. Επιλέγεται (διατομή σε ίντσες κ.λπ.) με βάση την ισχύ και τις οδηγίες του καυστήρα.

Ασφάλεια-πυρασφάλεια
Τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας του λεβητοστασίου σύμφωνα με τους κανονισμούς και
όπως προβλέπονται στην τεχνική μελέτη. Έχει γίνει ήδη σχετική αναφορά στην § 1.7. Τέτοια
μέτρα είναι τα μέσα πυρόσβεσης (πυρανίχνευση, πυροσβεστήρες κ.λπ.), ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται η κατασκευή γύρω από τη δεξαμενή πλαισίου που να χωράει την
ποσότητα του καυσίμου σε περίπτωση διαρροής.

Χωρητικότητα δεξαμενής
Οι διαστάσεις της δεξαμενής καυσίμου καθορίζονται στην τεχνική μελέτη.
Εδώ γίνεται μια γενική περιγραφή τρόπου υπολογισμού δεξαμενής:
Το πετρέλαιο της δεξαμενής πρέπει να φτάνει τουλάχιστον για 20 ημέρες για τη λειτουργία του καυστήρα στις μεγάλες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και για 40 ημέρες στις μικρές ή τις μεσαίες εγκαταστάσεις. Σε αγροτικές περιοχές, που υπάρχει περίπτωση αποκλεισμού, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο (εφόσον υπάρχει χώρος) η ποσότητα
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πετρελαίου της δεξαμενής να καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης για όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, γνωρίζοντας την ισχύ του λέβητα και θεωρώντας μέσο όρο συνεχούς λειτουργίας του καυστήρα 6 ώρες την ημέρα, η χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να είναι ίση
με το γινόμενο των 6 ωρών επί 40 μέρες επί κιλά καύσης πετρελαίου από τον καυστήρα
ανά ώρα. Αν τα κιλά αυτά είναι π.χ. 10 την ώρα, χρειαζόμαστε δεξαμενή χωρητικότητας
6x40x10=2.400 κιλά ή περίπου 3.000 λίτρα πετρέλαιο.
Στη γραμμή τροφοδοσίας πετρελαίου εκτός από το φίλτρο και την ηλεκτροβάνα
υπάρχει και απλή βάνα αποκοπής πετρελαίου.

4.2.4 Συστήματα ασφαλούς λειτουργίας και συμπλήρωσης νερού
Βαλβίδες ασφαλείας
Οι βαλβίδες ασφαλείας δεν επιτρέπουν να ανέβει η πίεση του νερού σε μια εγκατάσταση
κεντρικής θέρμανσης πάνω από μια προκαθορισμένη τιμή.
Η θέση που συνδέονται είναι στην προσαγωγή, πολύ κοντά στον λέβητα και χωρίς τη
μεσολάβηση οποιουδήποτε αποφρακτικού εξαρτήματος (διακόπτη βαλβίδας αντεπιστροφής κ.λπ.).
Οι βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν και αφαιρούν νερό από την εγκατάσταση αν η πίεση
ξεπεράσει μια καθορισμένη τιμή.
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της πίεσης είναι:
1. Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού πάνω από την προκαθορισμένη τιμή. Αυτό
μπορεί να συμβεί λόγω βλάβης των υδροστατών του λέβητα ή βλάβης του κυκλοφορητή, με επακόλουθο να υπερθερμανθεί το νερό και να αυξηθεί ο όγκος του
περισσότερο από τον όγκο τον οποίο μπορεί να απορροφήσει το δοχείο διαστολής.
2. Λανθασμένη ρύθμιση της αρχικής πίεσης του δοχείου διαστολής. Μεγαλύτερη ή
μικρότερη πίεση αερίου στο δοχείο διαστολής μειώνει την ικανότητα του δοχείου
να παραλαμβάνει τις διαστολές του νερού κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.
3. Κακή ρύθμιση της πίεσης στον αυτόματο πλήρωσης ή χαλασμένος αυτόματος. Αν
ρυθμιστεί μεγαλύτερη πίεση από την απαιτούμενη στον αυτόματο πλήρωσης, έχουμε μεγάλη παραμόρφωση της μεμβράνης του δοχείου σε κατάσταση ηρεμίας και
αντίστοιχη μείωση της ικανότητας απορρόφησης διαστολών.
4. Κατεστραμμένη μεμβράνη του δοχείου διαστολής. Στην περίπτωση αυτή το δοχείο
δεν έχει καμία δυνατότητα να απορροφήσει τον όγκο διαστολής και η βαλβίδα
ασφαλείας αρχίζει να στάζει αμέσως σχεδόν με την έναρξη λειτουργίας του καυστήρα.
Η λειτουργία τους στηρίζεται στη δύναμη που ασκεί ένα ελατήριο σε ένα έμβολο το
οποίο σφραγίζει μια δίοδο εξόδου του νερού προς το περιβάλλον. Αν η πίεση του νερού
αυξηθεί σε βαθμό ικανό να δημιουργήσει αντίθετη δύναμη στο έμβολο μεγαλύτερη από
αυτή του ελατηρίου, το έμβολο θα υποχωρήσει και νερό θα εκρεύσει από την εγκατάσταση, μέχρι η πίεση να μειωθεί σε σημείο που η δύναμη του ελατηρίου να μπορεί να τη
συγκρατήσει.
Οι βαλβίδες πρέπει να τοποθετούνται σωστά κατά τον τρόπο υπόδειξης του κατασκευαστή για την αποφυγή προβλημάτων, να συνδέονται με την αποχέτευση για να μη
στάζουν νερά στο λεβητοστάσιο και να γίνεται τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας
τους με στιγμιαίο άνοιγμα και κλείσιμο (έλεγχος λειτουργίας εμβόλου).
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Οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις είναι τυποποιημένες ως
προς:
α) Τις διαμέτρους που κατασκευάζονται τα στόμιά τους: ½΄΄, ¾΄΄, 1΄΄, 1 ¼ ΄΄, 1 ½΄΄,
2 ΄΄.
β) Την πίεση ανοίγματος: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 bar.
Συνήθως στις κεντρικές θερμάνσεις χρησιμοποιούμε ασφάλειες μέχρι 4 bar, ενώ στα
μπόιλερ από 4 μέχρι 10 bar. Οι βαλβίδες που τοποθετούνται στην εγκατάσταση είναι αυτές που ορίζονται στην τεχνική μελέτη.

Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας χρησιμοποιούνται κυρίως σε λέβητες στερεών καυσίμων.
Οι βαλβίδες αυτές χρησιμοποιούνται σε λέβητες ξύλου, σε λέβητες πυρήνα, σε τζάκια
κεντρικής θέρμανσης και γενικά όπου δεν είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος της καύσης. Οι
λέβητες αυτοί λειτουργούν, για λόγους ασφαλείας, με ανοιχτά δοχεία διαστολής και δεν
θέλουμε σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία του νερού να υπερβεί τους 100°C, προκειμένου να αποφύγουμε την ατμοποίηση.
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας έχουν αισθητήριο, ενσωματωμένο ή αποστάσεως, το οποίο βαπτίζεται στο νερό του λέβητα.
Έτσι, όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάσει τους 100°C ανοίγουν και μεταφέρουν
μια ποσότητα θερμού νερού εκτός εγκατάστασης, αντίστοιχη ποσότητα κρύου νερού έρχεται από το ανοιχτό δοχείο διαστολής προς αντικατάσταση, οπότε η θερμοκρασία του
νερού της εγκατάστασης μειώνεται.

Αυτόματος πλήρωσης
Ο αυτόματος πλήρωσης συναντάται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με κλειστό
δοχείο διαστολής. Αποστολή του είναι να συμπληρώνει νερό στην εγκατάσταση εάν υπάρξουν απώλειες, διατηρώντας την αρχική πίεση σταθερή στην τιμή που εμείς επιλέγουμε με
την κατάλληλη ρύθμισή του.
Απώλειες νερού μπορεί να οφείλονται σε:
• Εξαέρωση των σωμάτων.
• Απώλειες νερού σε ενώσεις εξαρτημάτων.
• Εξάτμιση νερού λόγω υπερθέρμανσης ή σπηλαιώσεων.
Οι αυτόματοι πλήρωσης λειτουργικά στηρίζονται στην εξίσωση των δυνάμεων που από
τη μια δημιουργούνται από την πίεση του δικτύου ύδρευσης και από την άλλη από την
πίεση του δικτύου κεντρικής θέρμανσης, στην οποία προστίθεται η δύναμη ενός συσπειρωμένου ελατηρίου. Η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης καθορίζεται από τον βαθμό
συσπείρωσης του ελατηρίου.
Ο κορμός των αυτόματων πλήρωσης είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο. Στο επάνω μέρος είναι η βίδα ρύθμισης της πίεσης πλήρωσης, ενώ στο κάτω μέρος διακόπτης
αποκοπής της ροής του νερού. Έχουν υποδοχή μανόμετρου και εσωτερικά υπάρχει φίλτρο
και βαλβίδα αντεπιστροφής. Πάνω στον κορμό υπάρχει ανάγλυφο ή χαραγμένο βέλος το
οποίο υποδεικνύει τη φορά του νερού. Από τη μεριά της εισόδου υπάρχει ρακόρ για να
διευκολύνεται η αφαίρεσή του χωρίς να χρειάζεται κοπή της σωλήνας.
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Εγκατάσταση αυτόματου πλήρωσης
Η σύνδεση του αυτόματου πλήρωσης με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης γίνεται
στη σωλήνα επιστροφής πριν από τον λέβητα.
Μπορεί να τοποθετηθεί και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς τον αυτόματο,
για να είναι δυνατός ο έλεγχος και η ρύθμιση της πίεσης.
Το ανάγλυφο βέλος πρέπει να είναι σύμφωνο με τη ροή του νερού προς το δίκτυο
θέρμανσης.
Κατά την τοποθέτηση φροντίζουμε η βίδα ρύθμισης να βρίσκεται στο πάνω μέρος ή σε
οριζόντια θέση και όχι από κάτω.
Αν και οι αυτόματοι έχουν ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, σκόπιμο είναι για
λόγους ασφαλείας να τοποθετηθεί μία ακόμη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να αδειάσει
το δίκτυο θέρμανσης σε περίπτωση διακοπής του νερού της ύδρευσης. Επειδή οι βλάβες
στους αυτόματους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες και προκειμένου να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους χωρίς να αδειάζει το νερό του δικτύου κεντρικής θέρμανσης, πρέπει να
τοποθετείται διακόπτης μπρος πίσω.
Σε μεγάλες εγκαταστάσεις καλό είναι να προβλέπεται σωλήνας παράκαμψης του αυτόματου πλήρωσης για να είναι δυνατό το γρήγορο γέμισμα του δικτύου.

Ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης
Ο αυτόματος πρέπει να ρυθμίζεται σε πίεση μεγαλύτερη από τη στατική, συνήθως κατά
0,5 bar ή 0,3 bar μεγαλύτερη από την πίεση του δοχείου διαστολής. Η ρύθμιση γίνεται με
περιστροφή της ειδικής βίδας δεξιά (+, αύξηση) ή αριστερά (-, μείωση). Κατά τη μείωση
αδειάζει λίγο νερό από την εγκατάσταση. Κατά τη ρύθμιση της πίεσης ο ενσωματωμένος
διακόπτης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αυτόματου πρέπει να είναι ανοιχτός.

Περίπτωση βλάβης
Τυχόν βλάβη του αυτόματου πλήρωσης μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα σπηλαίωσης, μη
λειτουργία των υψηλότερα ευρισκομένων σωμάτων, υπερθέρμανση του νερού του λέβητα
όταν αυτός είναι ψηλότερα από τα σώματα ή άδειασμα του νερού στον λέβητα με κίνδυνο
αυτός να καταστραφεί αν λειτουργήσει ο καυστήρας ή άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας.
Θερμοϋψόμετρο (πληροφοριακά για χρήση επιπλέον ελέγχων) είναι το όργανο το
οποίο δείχνει τη θερμοκρασία και την πίεση του νερού στο σημείο που τοποθετείται.

4.2.5 Εναλλάκτες θερμότητας-μπόιλερ (έχει ήδη αναφερθεί στην §1.4.3)
Η σύνδεση του μπόιλερ (εικόνα 16) με τον λέβητα γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Απευθείας στο κύκλωμα θέρμανσης.
Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι το μπόιλερ συνδέεται στην εγκατάσταση του λέβητα, όπως ακριβώς ένα θερμαντικό σώμα, σε όποια θέση μάς εξυπηρετεί. Τη σύνδεση αυτή
τη συναντάμε σε μονοκατοικίες ή σε πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης.
Στην περίπτωση αυτή η θερμοκρασία του νερού χρήσης μπορεί να φτάσει τη θερμοκρασία νερού του λέβητα, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Γι’ αυτό η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται με θερμοστατικό διακόπτη ή με ηλεκτροβάνα και θερμοστάτη.
2. Με δικό του κυκλοφορητή.
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Σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούμε ίδιο λέβητα για θέρμανση χώρου και για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν
κυκλοφορητή για τη λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων και έναν κυκλοφορητή για τη
λειτουργία του μπόιλερ. Ο κυκλοφορητής του μπόιλερ παίρνει εντολή από θερμοστάτη. Το
σύστημα αυτό με τον κατάλληλο αυτοματισμό μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ζεστό
νερό χρήσης ανεξάρτητα από τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης (π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες). Η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι ευκολότερη όταν το μπόιλερ
βρίσκεται στο λεβητοστάσιο.
3. Με δική του βάνα αυτονομίας .
Στη σύνδεση αυτή χρησιμοποιούμε έναν κυκλοφορητή και δύο ηλεκτροβάνες αυτονομίας, μία για τα θερμαντικά σώματα και μία για το μπόιλερ. Ο θερμοστάτης χώρου δίνει
εντολή στην ηλεκτροβάνα των σωμάτων και ένας θερμοστάτης για το μπόιλερ δίνει εντολή
στην ηλεκτροβάνα του μπόιλερ.

4.2.6 Αυτονομία θέρμανσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 1.5.3, υπάρχουν δύο είδη αυτονομίας ανάλογα
με τον χρόνο θέρμανσης του νερού: α) με νερό σε θερμοκρασία αναμονής και β) με θέρμανση νερού ύστερα από ζήτηση.
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής η αυτονομία θέρμανσης διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α) Με ηλεκτροβάνες.
β) Με κυκλοφορητές.
γ) Με ηλεκτροθερμικούς διακόπτες.
δ) Με θερμοστατικούς διακόπτες.
Ανάλογα με τον τρόπο καταγραφής της θερμότητας που παίρνει κάθε ιδιοκτησία υπάρχουν οι περιπτώσεις: α) με ωρομετρητές, β) με θερμιδομετρητές και γ) με ογκομετρητές
νερού.
Στο παρόν θα γίνει μια περιγραφή των τρόπων λειτουργίας και κατασκευής:

1. Με ηλεκτροβάνες
Τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος κάθε αυτόνομου δικτύου θέρμανσης και ανοίγουν
δεχόμενες εντολή από τον θερμοστάτη χώρου. Υπάρχουν δίοδες και τρίοδες βάνες αυτονομίας. Το άνοιγμα ή κλείσιμο της διόδου του ρευστού στην ηλεκτροβάνα καθορίζεται από
δύο μικροδιακόπτες, οι οποίοι ανάλογα με το ρεύμα που δέχονται ανοίγουν και κλείνουν
τη δίοδο. Διακρίνουμε ηλεκτροβάνες με ρελέ και χωρίς ρελέ.

Ηλεκτροβάνες με ρελέ
Οι ηλεκτροβάνες αυτές συνδέονται απευθείας με φάση και ουδέτερο. Σε μια τρίτη επαφή συνδέεται η εντολή ανοίγματος από τον θερμοστάτη χώρου. Από την τέταρτη επαφή
παίρνουμε την εντολή για την εκκίνηση του καυστήρα. Η πέμπτη επαφή, αν υπάρχει, είναι
για τη σύνδεση της γείωσης.
Ο τύπος αυτός των ηλεκτροβανών είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος. Η σύνδεση της
ηλεκτροβάνας με τον θερμοστάτη χώρου γίνεται με ένα καλώδιο. Συνήθως στο κέλυφος
της ηλεκτροβάνας αποτυπώνεται το σχέδιο της συνδεσμολογίας της.
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Οι εντολές για τον καυστήρα συγκεντρώνονται σε έναν κεντρικό πίνακα στον οποίο
συνήθως υπάρχουν και ωρομετρητές όσοι και οι ηλεκτροβάνες, οι οποίοι καταμετρούν τις
ώρες που δούλεψε η εγκατάσταση για κάθε διαμέρισμα.

Ηλεκτροβάνες χωρίς ρελέ
Οι ηλεκτροβάνες αυτές συνδέονται με τον θερμοστάτη χώρου με δύο καλώδια. Το ένα
δίνει την εντολή ανοίγματος και συνδέεται στην κλειστή επαφή του θερμοστάτη, ενώ το
άλλο δίνει την εντολή κλεισίματος και συνδέεται στην ανοιχτή επαφή του θερμοστάτη. Οι
ηλεκτροβάνες αυτού του τύπου δεν συνδέονται απευθείας στη φάση. Οι ηλεκτροβάνες
χωρίς ρελέ είναι πιο απλές στην κατασκευή τους, φτηνότερες και πολύ αξιόπιστες.

2. Με κυκλοφορητές
Στο σύστημα αυτό το κάθε διαμέρισμα ή ζώνη θέρμανσης έχει το δικό της κυκλοφορητή.
Ο κυκλοφορητής τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από τον θερμοστάτη χώρου. Έτσι,
όταν ένα διαμέρισμα ζητήσει θέρμανση, ο κυκλοφορητής του θα εκκινήσει ζεσταίνοντας
μόνο αυτό.
Αν έχουμε επιλέξει τη λύση «θέρμανση νερού μετά από ζήτηση»» για τη ρευματοδότηση του καυστήρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ρελέ, το οποίο θα ενεργοποιείται από
τη φάση του κυκλοφορητή, δηλαδή από το ρεύμα που θα στέλνει ο θερμοστάτης χώρου
στον κυκλοφορητή.
Αν επιθυμούμε και καταγραφή των ωρών λειτουργίας του κάθε διαμερίσματος, στο
σύστημα θα πρέπει να προσθέσουμε και ωρομετρητές, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτηθούν με ρεύμα από τη φάση που στέλνει ο θερμοστάτης χώρου στον κυκλοφορητή και
στο ρελέ. Στην πράξη χρησιμοποιούμε πίνακα αυτονομίας, στον οποίο ενσωματώνονται
τα ρελέ και οι ωρομετρητές. Ο πίνακας αυτός δέχεται τις εντολές από τους θερμοστάτες των διαμερισμάτων και αναλαμβάνει να ρευματοδοτήσει τους κυκλοφορητές, τους
ωρομετρητές και τον καυστήρα.
Πλεονεκτήματα: Αθόρυβη και οικονομικότερη λειτουργία.

3. Με ηλεκτροθερμικούς διακόπτες
Εφαρμόζεται για μετατροπή παλαιών δικτύων σε αυτόνομα. Οι ηλεκτροθερμικοί διακόπτες είναι διακόπτες οι οποίοι ανοίγουν από τη θερμική διαστολή ενός υγρού που ζεσταίνεται από μια ηλεκτρική αντίσταση. Έτσι, αντικαθίστανται οι παλιοί διακόπτες των
σωμάτων με ηλεκτροθερμικούς. Οι ηλεκτροθερμικές κεφαλές των διακοπτών τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα από τον θερμοστάτη χώρου, ο οποίος συγχρόνως στέλνει
και εντολή στον πίνακα αυτονομίας για να λειτουργήσει ο καυστήρας και να αρχίσει η καταγραφή των ωρών. Το ρεύμα λειτουργίας των κεφαλών είναι ή 220 V ή 24 V.
Για λόγους ασφαλείας προτείνονται τα 24 V. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και το τύλιγμα του πηνίου των ρελέ του πίνακα αυτονομίας να είναι 24 V, διότι και η εντολή που στέλνει ο θερμοστάτης χώρου είναι 24 V. Ένας μετασχηματιστής 220/24 V τοποθετείται στο
λεβητοστάσιο για τον μετασχηματισμό του ρεύματος που πηγαίνει στους θερμοστάτες.

4. Με θερμοστατικούς διακόπτες
Οι θερμοστατικοί διακόπτες ρυθμίζουν την παροχή νερού στο θερμαντικό σώμα ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία στον χώρο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να
επιτευχθεί σημαντική οικονομία ενέργειας. Αυτή η οικονομία που επιτυγχάνεται έχει
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άμεση επίδραση στη δαπάνη θέρμανσης του διαμερίσματος μόνο όταν ο τρόπος κατανομής των δαπανών γίνεται με θερμιδομετρητές ή ογκομετρητές. Αν η κατανομή των
δαπανών γίνεται με βάση τις ώρες λειτουργίας του διαμερίσματος (ωρομετρητές), η
τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών δεν θα επιφέρει αξιοσημείωτη διαφορά στην
επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.

4.2.7 Αντιστάθμιση
Η γενική περιγραφή της αντιστάθμισης έχει γίνει στο κεφάλαιο 1.5.2.
Στο παρόν θα γίνει μια περιγραφή των εξαρτημάτων, του τρόπου λειτουργίας και
εγκατάστασης της αντιστάθμισης με έλεγχο τετράοδης και τρίοδης βάνας μέσω σερβοκινητήρα:

Απαιτούμενα όργανα και στοιχεία:
α) Τρίοδη ή τετράοδη περιστροφική βάνα.
β) Σερβοκινητήρας βάνας.
γ) Κεντρική ηλεκτρονική συσκευή.
δ) Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας.
ε) Αισθητήριο νερού προσαγωγής.
στ) Επιλογέας θερμοκρασίας.

Περιγραφή λειτουργίας:
Όλα τα παραπάνω όργανα και εξαρτήματα προσαρμοσμένα σε μια εγκατάσταση θέρμανσης μέσα στο λεβητοστάσιο λειτουργούν ως εξής: Το αισθητήριο της εξωτερικής θερμοκρασίας μεταδίδει στην κεντρική ηλεκτρονική συσκευή τις μεταβολές της εξωτερικής
θερμοκρασίας. Η ηλεκτρονική συσκευή με τη σειρά της και ανάλογα με τις εντολές που
δέχεται από το εξωτερικό αισθητήριο ρυθμίζει μέσω του σερβοκινητήρα την περιστροφική
τρίοδη ή τετράοδη βάνα. Η βάνα ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού προς
τα θερμαντικά σώματα από 30 μέχρι 90°C. Δηλαδή, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία η βάνα ανοίγει και κλείνει. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού μπορεί να γίνει
είτε α) μέσω της ανάμιξης είτε β) μέσω μεταβολής της παροχής.
Αναλυτικά τα εξαρτήματα είναι:

1. Τρίοδη ή τετράοδη περιστροφική βάνα
Με τις βάνες αυτές μπορούμε να ελέγξουμε τόσο την παροχή όσο και τη θερμοκρασία του
νερού που πάει στα σώματα.
Όταν ελέγχουμε την παροχή του νερού προς τα σώματα, ο κυκλοφορητής θα τοποθετηθεί μεταξύ λέβητα και βάνας. Όταν ελέγχουμε τη θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα, ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ βάνας και σωμάτων και η παροχή παραμένει
σταθερή.

2. Σερβοκινητήρας βάνας
Ο σερβοκινητήρας βάνας είναι ένας ηλεκτροκινητήρας ο οποίος ελέγχεται από την ηλεκτρονική συσκευή και ρυθμίζει το ποσοστό ανάμιξης στην τρίοδη και τετράοδη βάνα.
95

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

3. Κεντρική ηλεκτρονική συσκευή
Τοποθετείται συνήθως στο λεβητοστάσιο ή σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στο οποίο δεν
επικρατούν ακραίες τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέεται απαραιτήτως με δύο
τουλάχιστον αισθητήρια, το εξωτερικό αισθητήριο και το αισθητήριο νερού.
Τα αισθητήρια αυτά δεν είναι τύπου ON-OFF, είναι ημιαγωγοί των οποίων η αντίσταση
μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Συνδέονται με τη συσκευή με μονοκόμματο καλώδιο
2x1,5 mm, από το οποίο περνάει ρεύμα με χαμηλή τάση. Η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και η ηλεκτρονική συσκευή ενημερώνεται για την αλλαγή των θερμοκρασιών καθώς και για την ταχύτητα της αλλαγής αυτής.
Η ρύθμιση της ηλεκτρονικής συσκευής:
Αποστολή της ηλεκτρονικής συσκευής είναι να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού με
το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές ενσωματώνουν χρονοδιακόπτη μέγιστης και
ελάχιστης θερμοκρασίας με τον οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες
επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η ρύθμιση της συσκευής έχει να κάνει με τη ρύθμιση τεσσάρων παραμέτρων που γίνεται με αντίστοιχα χειριστήρια. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται τα εξής:
• Τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση.
• Επιλέγεται η καμπύλη λειτουργίας της συσκευής. Η καμπύλη λειτουργίας καθορίζει
τη θερμοκρασία του νερού που θα πάει στα σώματα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το ποια καμπύλη θα επιλέξουμε έχει να κάνει με
τη θερμομόνωση του κτιρίου.
• Η θερμοκρασία που θέλουμε να έχει ο χώρος.
• Πόσο θέλουμε να πέφτει η θερμοκρασία κατά τις ώρες μειωμένης λειτουργίας (π.χ.
νυχτερινές).
• Η ευαισθησία της συσκευής.
• Η επιλογή λειτουργίας: Διακοπή, χειροκίνητη, με χρονοδιακόπτη, χωρίς χρονοδιακόπτη.

4. Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας
Τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, σε σημείο όπου να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του από την ηλιακή ακτινοβολία ή από θερμά ρεύματα που μπορεί να προέρχονται
από καμινάδες, πόρτες ή παράθυρα. Το ύψος τοποθέτησής του είναι στη μέση του τοίχου.

5. Αισθητήριο νερού προσαγωγής
Είναι βαπτιζόμενο ή επαφής. Τοποθετείται στην προσαγωγή του νερού προς τα σώματα
μετά τη βάνα ανάμιξης και πληροφορεί την ηλεκτρονική συσκευή για τη θερμοκρασία του
νερού που πηγαίνει στα σώματα.

6. Επιλογέας θερμοκρασίας
Πολλές αντισταθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και με μονάδα χώρου, η οποία,
ανάλογα με τον τύπο της, μας δίνει τη δυνατότητα για διάφορους χειρισμούς της αντιστάθμισης από τον χώρο διαβίωσης. Τέτοιοι χειρισμοί μπορεί να είναι:
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Επιλογή της θερμοκρασίας του χώρου.
Αλλαγή των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη.
Απενεργοποίηση της εγκατάστασης.
Λειτουργία της αντιστάθμισης μόνο για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης.
Οι εντολές του συστήματος αντιστάθμισης για διακοπή και λειτουργία μεταφέρονται
μέσω του πίνακα αντιστάθμισης στον καυστήρα με την κατάλληλη σύνδεση.
Στην εικόνα 23 απεικονίζεται διάγραμμα αντιστάθμισης με τετράοδη βάνα και έλεγχο
της θερμοκρασίας του νερού και στις εικόνες 24 και 25 ηλεκτρονική συσκευή και χειριστήριο ρύθμισης αντιστάθμισης.

4.2.8 Υδροστάτες
Οι υδροστάτες (ονομάζονται και θερμοστάτες λειτουργίας) είναι όργανα με τα οποία
ελέγχουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή,
ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού στον λέβητα.
Με την κατάλληλη συνδεσμολογία των υδροστατών:
α) Διακόπτουμε την παροχή ρεύματος προς τον καυστήρα όταν η θερμοκρασία υπερβεί ένα όριο που εμείς έχουμε ρυθμίσει (συνήθως 90οC), προστατεύοντας έτσι την
εγκατάσταση από υπερθέρμανση και ατμοποίηση του νερού.
β) Ενεργοποιούμε τον καυστήρα όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από μια θερμοκρασία (συνήθως 5οC), προστατεύοντας έτσι την εγκατάσταση από πάγωμα του νερού.
γ) Ενεργοποιούμε τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερού στον λέβητα φτάσει σε καθορισμένη θερμοκρασία (συνήθως 45-55οC).

Λειτουργία
Οι υδροστάτες στηρίζονται στη θερμική διαστολή των υγρών. Το υγρό διαστελλόμενο μετακινεί μια μεταλλική μεμβράνη, η οποία μετακινεί έναν ηλεκτρικό διακόπτη, ανοίγοντας και
κλείνοντας ηλεκτρικές επαφές. Μέσω ενός ρυθμιστή καθορίζουμε τη θερμοκρασία όπου
θα μετακινηθεί ο διακόπτης.
Οι υδροστάτες συνήθως έχουν τρεις επαφές, η μία είναι κοινή C και οι άλλες είναι μια
ανοιχτή και μια κλειστή. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, η επαφή που
ήταν κλειστή θα ανοίξει και θα διακοπεί η διέλευση του ρεύματος, ενώ η ανοιχτή θα κλείσει
επιτρέποντας τη διέλευση του ρεύματος.
Η κοινή επαφή συνήθως συμβολίζεται με το γράμμα C, η κλειστή επαφή με το 1 και η
ανοιχτή με το 2.

Είδη
Συναντώνται στις εξής μορφές: Επαφής, βαπτιζόμενοι, αποστάσεως και ασφαλείας.
Οι υδροστάτες ασφαλείας (ονομάζονται και θερμοστάτες ασφαλείας του καυστήρα)
δεν παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης, αλλά είναι προρυθμισμένοι από τον κατασκευαστή στους 110οC. Αν το νερό φτάσει στη θερμοκρασία αυτή, διακόπτουν το ρεύμα προς
τον καυστήρα και δεν επανέρχεται αν δεν κάνουμε reset.
Για έλεγχο του καυστήρα το ρεύμα πριν πάει στον καυστήρα ελέγχεται από υδροστάτη
με σύνδεση στις επαφές C – 1 (λειτουργεί σαν θερμοστάτης μεγίστου). Για την ασφαλή
λειτουργία της εγκατάστασης σε σειρά με τον υδροστάτη του λέβητα τοποθετείται και
υδροστάτης ασφαλείας.
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Για έλεγχο του κυκλοφορητή παρεμβάλλεται στη γραμμή του ρεύματος υδροστάτης
με σύνδεση στις επαφές C – 2 (λειτουργεί σαν θερμοστάτης ελαχίστου).
Οι υδροστάτες (θερμοστάτες) λειτουργίας και ασφαλείας συνδέονται σε σειρά, ώστε
εάν δεν δουλέψει ο λειτουργίας να δουλέψει ο ασφαλείας, σε περίπτωση υπερθέρμανσης
του νερού. Πριν από τη σύνδεση ελέγχεται η συνέχεια του κυκλώματος στο ζεύγος επαφών
με τη βοήθεια πολυμέτρου.

4.2.9 Θερμοστάτες χώρου
Οι θερμοστάτες χώρου είναι συσκευές με λειτουργία ΝΑΙ-ΟΧΙ (ON-OFF), πράγμα που σημαίνει ότι διακόπτουν την παροχή θερμικής ισχύος στον χώρο όταν η θερμοκρασία του
είναι αυτή που έχουμε ρυθμίσει. Όταν η θερμοκρασία του χώρου γίνει μικρότερη από την
επιθυμητή που ορίζουμε από τον θερμοστάτη, η εγκατάσταση λειτουργεί και παρέχεται
θερμότητα στον χώρο. Το εύρος ρύθμισης των θερμοστατών είναι συνήθως 5-30οC, και
συχνά έχουν και διακόπτη ON-OFF.
Είδη θερμοστατών: Ηλεκτρομηχανικοί, ηλεκτρονικοί-ψηφιακοί και προγραμματιζόμενοι.
Ηλεκτρομηχανικοί ή μηχανικοί θερμοστάτες είναι οι θερμοστάτες με διμεταλλικά στοιχεία. Θερμοστάτες χώρου με αντιπαγετική προστασία είναι αυτοί που δίνουν εντολή εκκίνησης στην εγκατάσταση, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από μια προρυθμισμένη χαμηλή τιμή, π.χ. 5°C για λόγους προστασίας.

4.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας καυστήρα πετρελαίου μπορεί να γίνεται μόνο από
αδειούχο εγκαταστάτη καυστήρων υγρών καυσίμων.
Για την τοποθέτηση νέου καυστήρα ακολουθούνται τα εξής:
1. Ελέγχεται η παράδοση του καυστήρα: Εάν είναι πλήρης και δεν υπάρχουν εμφανείς
ζημιές λόγω της μεταφοράς. Εάν η παράδοση είναι ελλιπής ή υπάρχει ζημιά απαιτείται επικοινωνία με τον προμηθευτή.
2. Ο εγκαταστάτης ελέγχει την πινακίδα του καυστήρα και διαβάζει το φυλλάδιο με
τις τεχνικές οδηγίες και τα τεχνικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. Παράλληλα
διαβάζει τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές οδηγίες από τον κατασκευαστή του
λέβητα. Εξασφαλίζει ότι ο τύπος του καυστήρα είναι κατάλληλος και συμβατός με
τον λέβητα.
3. Πριν από την τοποθέτηση απομονώνεται ηλεκτρικά η εγκατάσταση.
4. Ελέγχεται η παροχή του καυσίμου, εάν υπάρχει καύσιμο και εάν έχουν τηρηθεί οι τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς
όπως: Σωστή διάμετρο σωλήνων, στεγανές συνδέσεις, θέση της δεξαμενής, να μην
υπάρχουν γωνιές, μόνο καμπύλες κ.λπ. και να έχει προηγηθεί δοκιμή στεγανότητας.
Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται ο εγκαταστάτης με τον υπεύθυνο μηχανικό και
διαβάζει τις τεχνικές οδηγίες του καυστήρα.
5. Τοποθετείται κατάλληλο φίλτρο στον σωλήνα τροφοδοσίας πριν από τον καυστήρα.
6. Ο τερματισμός των σωλήνων παροχής πετρελαίου πρέπει να είναι κοντά στον
καυστήρα, ώστε να μην τεντώνεται ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης (φλεξίμπλ)
και να μπορεί να περιστραφεί ο καυστήρας χωρίς να χρειάζεται η αποσύνδεση
των φλεξίμπλ.
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Για την τοποθέτηση του καυστήρα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά οι εργασίες που κάνει ο τεχνικός είναι οι εξής:
1. Σημαδεύει, ανοίγει τρύπες και στερεώνει τον καυστήρα πάνω στον λέβητα. Χρησιμοποιεί τρυπάνι σιδήρου με κατάλληλα εξαρτήματα, ενώ η διάνοιξη των οπών γίνεται με διαδοχικά τρυπάνια μέχρι την τελική διάσταση. Ο καυστήρας συνιστάται να
έχει ελαφριά κλίση προς τα κάτω και ποτέ προς τα πάνω. Η φλάντζα στήριξης δεν
θα πρέπει να υπερθερμαίνεται λόγω επιστροφής της φλόγας, για τον σκοπό αυτό
θα πρέπει να προστατεύεται με ειδικό πυρίμαχο υλικό στο εσωτερικό του λέβητα.
2. Κάνει την ηλεκτρολογική σύνδεση του καυστήρα. Ελέγχει την πολικότητα στα βύσματα. Κάνει τη σύνδεση με τον λέβητα. Ελέγχει την τάση του δικτύου ώστε να είναι
συμβατή με αυτή του καυστήρα.
3. Συνδέει υδραυλικά τον καυστήρα με τη δεξαμενή πετρελαίου (τοποθέτηση φλεξίμπλ πετρελαίου, χρειάζεται προσοχή για τσακίσματα).
4. Τοποθετεί στον καυστήρα το κατάλληλο μπεκ.
5. Ελέγχει τη σωστή θέση των ακίδων, της απόστασης μεταξύ μπεκ και διασκορπιστή,
του φωτοκυττάρου κ.λπ. εξαρτημάτων της εγκατάστασης.
6. Κάνει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις προκειμένου ο καυστήρας να
λαμβάνει τις κατάλληλες εντολές, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων αυτονομίας και αντιστάθμισης εφόσον υπάρχουν (δες σημεία με bold στην § 4.3) και
όποιες άλλες συνδέσεις απαιτούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και την τεχνική μελέτη και συμβουλευόμενος τον μηχανικό.
7. Ελέγχει με τη χρήση πολυμέτρου την ορθότητα των ηλεκτρικών συνδέσεων και την
τυχόν ύπαρξη βραχυκυκλώματος.

4.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη καυστήρων υγρών καυσίμων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την πρώτη
εκκίνηση πρέπει να προηγηθεί έλεγχος όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων.
Να γίνει δοκιμή και έλεγχος της ρύθμισής τους. Επίσης, πρέπει να γίνει έλεγχος εάν η ηλεκτρική συνδεσμολογία είναι σωστή και υπάρχουν όλες οι κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες.
Για την προετοιμασία της πρώτης εκκίνησης ο τεχνικός:
1. Κάνει εξαέρωση της παροχής καυσίμου, ώστε να αφαιρεθεί όλος ο αέρας και να
συμπληρωθεί το κενό με πετρέλαιο. Η εξαέρωση γίνεται σε κατάλληλο σημείο στην
αντλία πετρελαίου και σπανιότερα (συνήθως όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση της
δεξαμενής) μπορεί να γίνει χειροκίνητα, με αντλία κενού.
2. Ελέγχει την πίεση του ανεμιστήρα κατά την πρώτη παράδοση με μανόμετρο.
3. Ελέγχει την πίεση και την υποπίεση της αντλίας πετρελαίου χρησιμοποιώντας αντίστοιχα μανόμετρο πίεσης και υποπίεσης.

Λίστα ελέγχων πριν από την πρώτη εκκίνηση
1.
2.
3.
4.
5.

Ο καυστήρας είναι συναρμολογημένος και έτοιμος για εκκίνηση.
Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
Έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις.
Υπάρχει πετρέλαιο μέσα στη δεξαμενή καυσίμων.
Η εγκατάσταση θέρμανσης είναι γεμάτη νερό.
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6. Η καπνοδόχος είναι καθαρή και επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο των καυσαερίων.
7. Όλοι οι απαιτούμενοι διακόπτες στην εγκατάσταση είναι ανοιχτοί.
8. Υπάρχει επαρκής ποσότητα αέρα για τη λειτουργία του καυστήρα και ο χώρος του

λεβητοστασίου αερίζεται γενικά.
9. Τυχόν κλαπέ ασφαλείας είναι έτοιμα για λειτουργία.
10. Τα ντάμπερ καυσαερίων είναι ανοιχτά.
11. Είναι έτοιμα τα σημεία λήψης δείγματος καυσαερίων.
12. Η στάθμη του νερού είναι ελεγμένη.
13. Οι θερμοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι σε λειτουργική
κατάσταση.
14. Υπάρχει ζήτηση θέρμανσης.
15. Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίμου.
16. Τοποθετήθηκε το κατάλληλο μπεκ.
17. Η απόσταση μεταξύ διασκορπιστή και μπεκ είναι σωστή.
18. Οι ρυθμίσεις των ηλεκτροδίων έναυσης είναι σωστές.
19. Ο καυστήρας είναι στη θέση του κλειστός και ασφαλισμένος.
20. Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι
έλεγχοι.
Πρέπει να ελέγχονται τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

Πρώτη εκκίνηση και ρυθμίσεις
Ο τεχνικός εκτελεί τις εξής ενέργειες:
1. Προρύθμιση: Ο καυστήρας προρυθμίζεται κατά την πρώτη εκκίνηση βάσει των
διαγραμμάτων ρύθμισης διασκορπιστή και ντάμπερ αέρα που του παρέχει ο κατασκευαστής.
2. Δίνει παροχή ρεύματος στον καυστήρα, γενικός και μερικός διακόπτης εντός. Ο
καυστήρας εκκινεί σύμφωνα με την ακολουθία λειτουργιών.
3. Ρυθμίσεις
Ακολούθως ελέγχει τα καυσαέρια και κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις βελτιστοποίησης της καύσης, όπως αυτές αναφέρονται από τον κατασκευαστή και περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5. Γενικά κάνει τα εξής:
• Ρυθμίζει την πίεση της αντλίας.
• Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις του αέρα (πρωτεύοντος και δευτερεύοντος) βάσει των
μετρήσεων καυσαερίων.
• Βελτιστοποιεί την καύση με ρύθμιση της πίεσης και της ταχύτητας ανάμιξης.
• Βελτιστοποιεί τη σταθερότητα της φλόγας καύσης στο πλήρες φορτίο.
• Ελέγχει τα καυσαέρια, και εάν απαιτείται ρυθμίζει ξανά ύστερα από κάθε αλλαγή.
• Εφόσον οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς ο καυστήρας τίθεται σε κανονική λειτουργία.

Τελικές εργασίες
• Αφαιρεί τα όργανα που χρησιμοποίησε και κλείνει τα ανοίγματα μέτρησης.
• Ελέγχει οπτικά την εγκατάσταση για στεγανότητα και τυχόν διαρροές πετρελαίου.
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• Στερεώνει το καπάκι του καυστήρα.
• Καταγράφει τις μετρήσεις στο φύλλο συντήρησης και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη.
• Δίνει οδηγίες στον χρήστη για τη χρήση του εξοπλισμού.

Διακοπή λειτουργίας
Αν θέλουμε να σταματήσουμε για λίγο τον καυστήρα τοποθετούμε τον θερμοστάτη χώρου
ή τον θερμοστάτη του λέβητα σε χαμηλή θερμοκρασία ή κλείνουμε την παροχή από τον
διακόπτη του πίνακα του λέβητα. Αν θέλουμε να σταματήσουμε τον καυστήρα για πολύ
χρόνο (καλοκαίρι) κλείνουμε επιπλέον τον διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην
εγκατάσταση.
Τη στιγμή που γεμίζουμε τη δεξαμενή πρέπει:
α) να σταματήσουμε τη λειτουργία του καυστήρα πριν από το γέμισμα και να τον θέσουμε σε λειτουργία ξανά ύστερα από μία ώρα.
β) να ελέγχουμε μήπως έχει μετακινηθεί τίποτα από τον καυστήρα από απροσεξία των
ανθρώπων που γεμίζουν τη δεξαμενή.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Αναφέρατε έξι κύρια μέρη του πιεστικού καυστήρα πετρελαίου.
Ποιος είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού στον πιεστικό καυστήρα πετρελαίου;
Ποια είναι τα κύρια κριτήρια επιλογής του πιεστικού καυστήρα πετρελαίου;
Ποια είναι τα απαιτούμενα όργανα της αντιστάθμισης;
Αναφέρατε τρεις ενέργειες για την προετοιμασία της πρώτης εκκίνησης πιεστικού καυστήρα πετρελαίου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα είδη καυστήρων, περιγραφή του
ατμοσφαιρικού καυστήρα και ανάλυση της δομής και της λειτουργίας του πιεστικού καυστήρα πετρελαίου. Επίσης, περιγράφονται η δομή και η λειτουργία των στοιχείων του λεβητοστασίου με τα οποία συνδέεται η λειτουργία
του καυστήρα. Τέλος, πραγματοποιείται περιγραφή της εγκατάστασης και
δοκιμαστικής λειτουργίας του πιεστικού καυστήρα πετρελαίου.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις κύριες εργασίες του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων περιλαμβάνονται η
συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα πετρελαίου σε συνδυασμό με τη μέτρηση
των εκπομπών καυσαερίων και τη συμπλήρωση του φύλλου συντήρησης, ο καθαρισμός του συστήματος καύσης και η αποκατάσταση των βλαβών. Οι εργασίες
αυτές ως γενικός οδηγός περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο καταρτιζόμενος έχει έναν γενικό οδηγό των εκτελούμενων εργασιών, έτσι ώστε
κατόπιν και της σχετικής πρακτικής και με τις οδηγίες του κατασκευαστή να είναι
σε θέση να:
• Εκτελεί την αρχική ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας νέου καυστήρα.
• Εκτελεί την τακτική συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα.
• Εκτελεί τον τακτικό καθαρισμό και συντήρηση του συστήματος καύσης.
• Συμπληρώνει το φύλλο συντήρησης.
• Κάνει διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.

Ε ΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου.
Όρια εκπομπών καυσαερίων.
Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων.
Φύλλο συντήρησης.
Βαθμός απόδοσης λέβητα.

5.1 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 189933/9.11.2011), η συντήρηση-ρύθμιση της
εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και
χρησιμοποιούμενου καυσίμου, γίνεται από τους έχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες
συντήρησης-ρύθμισης, με συνυπευθυνότητά του κατά το άρθρο 6 υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις κοινές εγκαταστάσεις θέρμανσης (του άρθρου 1 παράγραφος [α]), η
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συντήρηση-ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και προβλέπει τουλάχιστον
τις εξής εργασίες:
• Καθαρισμό λέβητα.
• Καθαρισμό καπνοδόχου.
• Καθαρισμό ή αντικατάσταση μπεκ.
• Καθαρισμό-ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού-σπινθήρα.
• Ρύθμιση αναλογίας αέρα-καυσίμου.
• Έλεγχο διαρροών καυσίμου-συσκευής.
• Έλεγχο διαρροών καυσαερίων.
• Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων καυστήρα-λέβητα.
• Μέτρηση καυσαερίων.
Οι εργασίες αυτές θα αναλυθούν στην παρούσα και στις επόμενες παραγράφους.
Οι εργασίες του εγκαταστάτη-συντηρητή σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Ελέγχει την καθαριότητα και καθαρίζει φλογοθάλαμο, καπνοθάλαμο, καπναγωγό
και καπνοδόχο.
2. Ελέγχει και καθαρίζει και τυχόν αντικαθιστά φίλτρο πετρελαίου, φωτοκύτταρο, ακίδες καύσης, μπεκ, φλογοσωλήνα (μπούκα), στροβιλιστή και κάθε άλλο εξάρτημα
του καυστήρα.
3. Ελέγχει και τυχόν αντικαθιστά τους στροβιλιστές καυσαερίων του λέβητα (ελατήρια).
4. Αποκαθιστά τυχόν βλάβες της εγκατάστασης του καυστήρα.

Καθάρισμα λέβητα και καπνοδόχου
Οι διαδοχικές εργασίες είναι:
1. Ο λέβητας πρέπει να έχει σβήσει από την προηγούμενη νύχτα.
2. Ανοίγει τις ειδικές θυρίδες καθαρισμού σε καπναγωγό και καπνοδόχο.
3. Βουρτσίζει με ειδική βούρτσα (βούρτσα τούμπων, συρματόβουρτσα) και καθαρίζει
με ηλεκτρική σκούπα ισχυρής αναρρόφησης τους αγωγούς καυσαερίων και τον
καυστήρα.
4. Επιθεωρεί τον θάλαμο καύσης για τυχόν ρωγμές και αποθέματα αιθάλης.
5. Με ηλεκτρική σκούπα καθαρίζει τη βάση της καπνοδόχου και ελέγχει για σπασίματα και εμπόδια.
6. Ελέγχει τον ρυθμιστή τραβήγματος της καπνοδόχου για σωστή τοποθέτηση και
ελευθερία κίνησης του ντάμπερ.
7. Κλείνει προσεκτικά τις ειδικές θυρίδες καθαρισμού.
Εάν απαιτείται μπορεί να γίνει χημικός καθαρισμός στον υδροθάλαμο του λέβητα (νερού ή ατμού) για την απομάκρυνση των αλάτων (λεβητόλιθος), καθώς αυτά είναι δυσθερμαγωγά και μειώνουν την ισχύ του λέβητα. Έντονη συσσώρευση αλάτων μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θραύση στοιχείου του λέβητα, λόγω μη ικανοποιητικής ψύξης αυτού.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, υλικά όπως υαλοσαλαμάστρα (υαλοκόρδονο) ή πυρίμαχος στόκος (μαγγανέζα), για στεγανοποιήσεις εάν
απαιτούνται στον λέβητα και την απαγωγή καυσαερίων, σε θυρίδες, ρωγμές κ.λπ.

Συντήρηση καυστήρα
Η συντήρηση του καυστήρα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και συνίσταται σε έλεγχο οπτικό και λειτουργικό, καθαρισμό και τυχόν αντικατάσταση κινητών αλλά
και ακίνητων μερών του.
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Α) Έλεγχος και καθαρισμός γίνεται σε:
• Φτερωτή και στόμιο αναρρόφησης.
• Εξοπλισμό έναυσης.
• Φλογοκεφαλή και διασκορπιστή.
• Στοιχείο φίλτρου.
• Φίλτρο αντλίας.
• Ντάμπερ αέρα.
• Φωτοκύτταρο (αισθητήριο φλόγας).
• Φίλτρο μπεκ και μπεκ.
• Φλεξίμπλ πετρελαίου.
Β) Έλεγχος λειτουργικότητας γίνεται σε:
• Λειτουργία του καυστήρα με τη διαδοχή λειτουργιών.
• Εξοπλισμό έναυσης.
• Μετασχηματιστή υψηλής.
• Πιεσοστάτη πετρελαίου (εάν υπάρχει).
• Παρακολούθηση φλόγας.
• Πίεση κατάθλιψης και υποπίεσης αναρρόφησης αντλίας πετρελαίου.
• Έλεγχο για τυχόν διαρροή πετρελαίου σε κάποιο εξάρτημα.
Οι βασικότερες εργασίες συντήρησης ανά εξάρτημα είναι οι κάτωθι:
1. Μετασχηματιστής υψηλής. Έλεγχος του κυκλώματος υψηλής και χαμηλής για την
αναπτυσσόμενη τάση.
2. Αντλία. Βγάλσιμο του φίλτρου πετρελαίου και καθαρισμός του με πετρέλαιο. Έλεγχος στεγανότητας και καλής κατάστασης όλων των ελαστικών σωλήνων που συνδέονται στην αντλία. Εξαέρωση.
3. Φωτοκύτταρο. Έλεγχος καλής λειτουργίας. Με το που θα κλείσουμε το «μάτι» του
φωτοκύτταρου, ο καυστήρας θα πρέπει να σβήσει.
4. Διασκορπιστήρας-Στροβιλιστής. Αποσυναρμολόγηση της κεφαλής καύσης και επιθεώρηση του μπεκ. Καθαρισμός του στροβιλιστή. Καθαρισμός των ηλεκτροδίων
ανάφλεξης σε περίπτωση που παρουσιάζουν αλλοίωση, αντικατάστασή τους. Έλεγχος της μόνωσής του, ρύθμιση του διάκενου μεταξύ τους αλλά και της απόστασης
από τον διασκορπιστήρα.
5. Ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Έλεγχος καλής λειτουργίας. Υπάρχει διάταξη ελέγχου για
τον έλεγχο λειτουργίας.

5.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αναγκαιότητα ρύθμισης
Ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας επιφέρει σημαντική οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον.
Στην αντίθετη περίπτωση προκαλείται σπατάλη ενέργειας και επιβάρυνση της απόδοσης του λέβητα και της καπνοδόχου λόγω των επικαθίσεων κάπνας.
Η αναγκαιότητα της ρύθμισης οφείλεται κατά βάση στον μηχανισμό της καύσης του πετρελαίου και τα παράγωγα αυτής, σύμφωνα με τα ήδη αναφερθέντα και στο κεφάλαιο 2.2.
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Όταν η καύση είναι τέλεια τότε στα προϊόντα της καύσης υπάρχει μόνο CO2 και Η2Ο.
Κατά την τέλεια και στοιχειομετρική καύση (υπάρχει η ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα
αέρα) του πετρελαίου το ποσοστό του CO2 στα καυσαέρια υπολογίζεται στο 15,3%.
Όταν η καύση είναι ατελής επειδή το οξυγόνο είναι λιγότερο από όσο χρειάζεται, τότε
στα προϊόντα της καύσης υπάρχει και CO (μονοξείδιο του άνθρακα) ή C (αιθάλη, άκαυστος άνθρακας) ή και τα δύο.
Αντίστοιχα, καύση με περίσσεια αέρα έχουμε όταν το οξυγόνο είναι περισσότερο από
όσο χρειάζεται για να καεί τέλεια το καύσιμο.
Η καύση που ρυθμίζουμε σε έναν καυστήρα είναι πάντα με περίσσεια αέρα.
Η καλή ρύθμιση του καυστήρα θα δώσει φλόγα με έντονο χρυσό χρώμα.
Η καύση με περίσσεια αέρα θα δώσει φλόγα λευκή και λαμπερή και διαυγή καυσαέρια.
Η ατελής καύση δημιουργεί φλόγα με χρώμα σκούρο κίτρινο με κόκκινες ανταύγειες και
σκούρα καυσαέρια.
Επειδή στην πράξη οι συνθήκες δεν είναι αυτές της τέλειας καύσης στα παράγωγα της
καύσης θα υπάρχουν CO2, H2O, CO, C και περίσσεια αέρα.
Βασικοί παράγοντες για την τέλεια καύση είναι η ταχύτητα ανάμιξης του καυσίμου με
το οξυγόνο, η ολική ανάμιξη, η θερμοκρασία στον χώρο της καύσης και η περιεκτικότητα
οξυγόνου στο μίγμα καυσίμου αέρα.
Από τα παραπάνω είναι προφανής η ανάγκη για τη σωστή ρύθμιση του καυστήρα.
Γενικά, κατά την καύση μάς ενδιαφέρουν τα εξής:
1. Κατά την καύση του πετρελαίου επιδιώκουμε στα παραγόμενα καυσαέρια το CO2
(διοξείδιο του άνθρακα) να είναι μέχρι 13%. Αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά υψηλό
και προσεγγίζει το ποσοστό της στοιχειομετρικής, δηλαδή η καύση ήταν σχεδόν τέλεια, άρα και τα ποσοστά των βλαβερών C (αιθάλης) και CO (μονοξειδίου) θα είναι
χαμηλά. Είναι δηλαδή το ποσοστό αυτό και ένδειξη της περίσσειας του αέρα (άρα
και του οξυγόνου).
Παράλληλα δεν επιθυμούμε το ποσοστό του CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) να είναι χαμηλό, επειδή αυτό θα σημαίνει ότι υπήρξε μεγάλη περίσσεια αέρα, άρα απώλεια ενέργειας,
καθώς θερμάναμε αέρα που δεν είναι απαραίτητος για την καύση.
2. Το πετρέλαιο περιέχει επίσης το ανεπιθύμητο στοιχείο S (θείο), το οποίο κατά την
καύση ενώνεται με το οξυγόνο και δημιουργεί το SO3 (τριοξείδιο του θείου). Στη
συνέχεια, το SO3 (τριοξείδιο του θείου) εάν βρεθεί με Η2Ο (νερό) σε υγρή μορφή
ενώνεται και δημιουργεί H2SO4 (θειικό οξύ) που διαβρώνει τα μέταλλα με τα οποία
έρχεται σε επαφή. Επομένως ένα άλλο πολύ βασικό μέγεθος είναι η θερμοκρασία των καυσαερίων, η οποία κατά τη διαδρομή τους μέχρι το περιβάλλον δεν θα
πρέπει να πέφτει κάτω από 100°C (θερμοκρασία υγροποίησης του νερού), για να
αποφεύγονται οι υγροποιήσεις (μετατροπή του υδρατμού που περιέχουν σε νερό,
που σε συνδυασμό με το SO3 γίνεται διαβρωτικό θειικό οξύ). Αυτό δεν ισχύει στους
λέβητες συμπύκνωσης (έχουν θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων 50°C).
Επίσης, αν το πετρέλαιο είναι κρύο ή η πίεση ψεκασμού είναι μικρή τότε δεν έχουμε
καλή εκνέφωση, με αποτέλεσμα αύξηση της κατανάλωσης. Η προθέρμανση πετρελαίου
μειώνει κατά 10%-15% τη κατανάλωση.

Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου
Μια πλήρης ρύθμιση του καυστήρα πετρελαίου γενικά περιλαμβάνει:
1. Έλεγχο και επιλογή του κατάλληλου μπεκ, ώστε σε συνδυασμό με την πίεση της
αντλίας να έχουμε την απαιτούμενη παροχή πετρελαίου. Η επιλογή του μπεκ γίνε106
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ται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και όσα έχουν αναφερθεί ήδη στο
κεφάλαιο 4.1.3.
2. Ρύθμιση της πίεσης της αντλίας (ψεκασμού του πετρελαίου), σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν απαιτείται γίνεται εξαέρωση από τη βίδα λήψης
πίεσης της αντλίας.
3. Ρύθμιση του τάμπερ του αέρα ώστε η αιθάλη να είναι εντός των προβλεπόμενων
ορίων.
4. Ρύθμιση του ποσοστού περιφερειακού-κεντρικού αέρα, φέρνοντας τη φλογοκεφαλή στην κατάλληλη θέση ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή έναυση, αθόρυβη καύση και
καλό ποσοστό CO2.
Στους διβάθμιους καυστήρες η ρύθμιση γίνεται και για τις δύο βαθμίδες λειτουργίας.

Αναλυτικές εργασίες ελέγχου και ρύθμισης:
Σύστημα τροφοδοσίας αέρα
1. Αφαίρεση του κινητήρα του καυστήρα.
2. Καθαρισμός του ανεμιστήρα.
3. Καθαρισμός της θέσης του καυστήρα και των θυρίδων εισόδου αέρα.
4. Καθαρισμός της κεφαλής συγκράτησης της φλόγας. Βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες είναι ανοιχτές.
5. Καθαρισμός του σταθεροποιητή φλόγας.
6. Συναρμολόγηση του κινητήρα και του ανεμιστήρα στη θέση τους στον καυστήρα.
7. Λίπανση του κινητήρα του καυστήρα.

Σύστημα παροχής πετρελαίου
1.
2.
3.
4.
5.

Αφαίρεση και έλεγχος μπεκ.
Αντικατάσταση μπεκ.
Καθαρισμός φίλτρου αντλίας, έλεγχος ροής με βαρύτητα.
Αντικατάσταση φίλτρου.
Επανατοποθέτηση μπεκ.

Σύστημα ανάφλεξης
1.
2.
3.
4.

Καθαρισμός ή αντικατάσταση ηλεκτροδίων, ρύθμιση απόστασης.
Καθαρισμός των ακροδεκτών του μετασχηματιστή υψηλής τάσης.
Έλεγχος στον μετασχηματιστή έναυσης.
Καθαρισμός και έλεγχος των ράβδων ηλεκτροδίων καλωδίων υψηλής τάσης.

5.3 ΟΡΙΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος
τα όρια της περιεκτικότητας και η θερμοκρασία των καυσαερίων που εκπέμπονται από
τις κεντρικές θερμάνσεις καθορίζονται μέσω της νομοθεσίας, βάσει της οποίας επίσης θα
πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται ώστε να βρίσκονται εντός των αποδεκτών τιμών.
Η εργασία αυτή της μέτρησης των καυσαερίων όπως και της ρύθμισης του καυστήρα
είναι αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων, ο οποίος πρέπει
να είναι ενημερωμένος επί του περιεχομένου της σχετικής νομοθεσίας.
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Όρια καυσαερίων βάσει νομοθεσίας (ΚΥΑ 189933/9.11.2011)
Οριακές τιμές παραμέτρων καυσαερίου λεβήτων σταθερών εστιών καύσης
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών
θερμότητας λόγω θερμών καυσαερίων, σε %.

15

15

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της
περιεκτικότητας κατ’ όγκο των καυσαερίων
σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ανηγμένη σε
οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.

90

90

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της
περιεκτικότητας κατ’ όγκο των καυσαερίων σε
οξείδια του αζώτου (NOx) ανηγμένη σε οξυγόνο
αναφοράς 3%, σε ppm.

150

150 για υγραέριο
125 για φυσικό αέριο

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης,
κατά Bacharach.

1

1 για υγραέριο
0 για φυσικό αέριο

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της
περιεκτικότητας των καυσαερίων σε οξυγόνο
(O2), σε % κ.ο. (Ισχύει μόνο για πιεστικούς
καυστήρες.)

7

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

7

Οι μετρήσεις γίνονται σε κάθε εγκατάσταση για τον έλεγχο των παραπάνω μεγεθών,
εάν δηλαδή είναι εντός των αποδεκτών ορίων, αλλά και για τη λήψη πληροφοριών από τα
διάφορα μεγέθη μέτρησης των καυσαερίων που θα διευκολύνουν τη σωστή ρύθμιση του
καυστήρα. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων.
Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής δεν έχει τη δυνατότητα μέτρησης του δείκτη αιθάλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστή ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης αιθάλης
ή να γίνει χρήση της χειροκίνητης συσκευής αναρρόφησης, αρκεί να τηρείται το πρότυπο
αναφοράς ΕΛΟΤ 525.1. Η μέτρηση του δείκτη αιθάλης γίνεται με σύγκριση του αποτυπώματος των καυσαερίων στο ειδικό φίλτρο με το πρότυπο της κλίμακας Bacharach.
Όλες οι μετρήσεις γίνονται στα προϊόντα καύσης, στα καυσαέρια δηλαδή. Για τον σκοπό αυτό ανοίγουμε μια οπή στον καπναγωγό σε απόσταση από την έξοδο του λέβητα
διπλάσια της διαμέτρου του καπναγωγού. Η οπή αυτή πρέπει να είναι διαμέτρου 8 mm
για να χωράνε οι λήψεις των οργάνων. Το τμήμα αυτό του καπναγωγού πρέπει να είναι
μονωμένο και αν είναι δυνατόν ευθύ. Η επιλογή του κατάλληλου σημείου και η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 896. Για να γίνει η μέτρηση θα πρέπει να έχει
προηγηθεί λειτουργία του λέβητα ώστε να έχει φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας. Το
ακροφύσιο της δειγματοληψίας θα πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο της καπνοδόχου,
όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Με τα σύγχρονα όργανα για τις μετρήσεις των καυσαερίων, τους ηλεκτρονικούς αναλυτές
καυσαερίων (εικόνα 23), μπορούμε να κάνουμε μεγάλο αριθμό μετρήσεων πιο γρήγορα
και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τον παλαιότερο εξοπλισμό.
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Οι αναλυτές αυτοί είναι συμβατοί και μπορούν να κάνουν μετρήσεις καυσαερίων
για όλα τα είδη υγρών, στερεών και αερίων καυσίμων. Οι μετρήσεις μπορούν να είναι
στιγμιαίες ή ως μέση τιμή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μέτρηση.
Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τιμές μέτρησης για τον βαθμό απόδοσης, το ποσοστό
απωλειών, τον συντελεστή λ (περίσσεια αέρα), περιεκτικότητες (C, O2, CO, NO, NOX, NO2,
SO2, CO2, CH4), θερμοκρασία καυσαερίων, διαφορική πίεση, ταχύτητα καυσαερίων (ελκυσμός καμινάδας). Οι περιεκτικότητες μετρώνται σε ppm (parts per million), δηλαδή μέρη
όγκου ανά εκατομμύριο.
Έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θύρας USB, ενώ
πολλά μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο εκτυπωτή.
Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση
του οργάνου εκτός των μετρήσεων θα πρέπει να αναγράφονται, είτε διαμέσου του οργάνου είτε ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα
του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.
Οι αναλυτές καυσαερίων τοποθετούνται μέσα σε ειδικό βαλιτσάκι.

Έλεγχος-διακρίβωση των ηλεκτρονικών αναλυτών
Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά
έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια
διακρίβωσης.
Ο ετήσιος έλεγχος αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του
εργαστηρίου. Η βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται από την
αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης, κατά
τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οργάνου, εκτός
κι αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθμονόμηση νωρίτερα.

Μετρήσεις με συμβατικό (παλαιό) εξοπλισμό
Περιγράφονται κυρίως για πληροφοριακούς λόγους, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία
έχουν καταργηθεί και οι μετρήσεις γίνονται με σύγχρονο ηλεκτρονικό αναλυτή. Τα ίδια
μεγέθη σήμερα μετρώνται με τους ηλεκτρονικούς αναλυτές.

Μέτρηση αιθάλης
Η μέτρηση του δείκτη αιθάλης στα καυσαέρια γίνεται με την παλαιά τεχνολογία, με την
τρόμπα αναρρόφησης καυσαερίων.
Σε μια εγκοπή που υπάρχει στην άκρη της τρόμπας τοποθετούμε ειδικό χαρτί φιλτραρίσματος, μέσα από το οποίο αναγκάζονται να περάσουν τα καυσαέρια, αφήνοντας μια
κηλίδα. Η απόχρωση της κηλίδας αυτής συγκρίνεται με άλλες πρότυπες κηλίδες που υπάρχουν σε έναν κανόνα δειγμάτων που συνοδεύουν τη συσκευή μέτρησης, και έτσι καθορίζεται ο δείκτης αιθάλης της κλίμακας Bacharach.
Οι αναρροφήσεις που πρέπει να γίνονται με την τρόμπα είναι 10 για να είναι σωστό το
δείγμα και να βγάλουμε έγκυρα συμπεράσματα.

Μέτρηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Η μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 με την παλαιά τεχνολογία γίνεται
με τον ειδικό μετρητή διοξειδίου του άνθρακα. Η μέτρηση του CO2 γίνεται με θερμοκρασία νερού λέβητα πάνω από 60°C.
Πραγματοποιείται πιέζοντας το πουάρ της συσκευής 18 φορές, αναρροφώντας καυσαέριο και διοχετεύοντάς το στον χώρο που βρίσκεται το ειδικό υγρό (καυστικό κάλιο –
109

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

ΚΟΗ). Κατόπιν αντιστρέφουμε τη συσκευή για να απορροφηθεί το διοξείδιο του άνθρακα
που βρίσκεται στα καυσαέρια. Επαναφέρουμε τον μετρητή CO2 στην όρθια θέση και παρατηρούμε ότι το υγρό έχει ανυψωθεί στον σωλήνα της συσκευής στο πλάι του οποίου
διαβάζουμε την περιεκτικότητα του CO2.

Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων
Η μέτρηση αυτή γίνεται με το θερμόμετρο καυσαερίων ή πυρόμετρο και είναι ενδεικτική
της λειτουργίας του λέβητα.
Βαθμός απόδοσης λέβητα – απώλειες καυσαερίων
Στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης καταγράφονται επίσης ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης του λέβητα (%) και οι απώλειες καυσαερίων (%).
Ο βαθμός απόδοσης με τον οποίο θα δουλέψει ένας λέβητας εξαρτάται και από τη
λειτουργία του καυστήρα.
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.4, οι λέβητες έχουν ενεργειακές απώλειες. Οι απώλειες του λέβητα προέρχονται από:
α) Τα άκαυστα προϊόντα της καύσης.
β) Την ακτινοβολία προς το περιβάλλον.
γ) Τα καυσαέρια.
Αυτά τα τελευταία είναι συνήθως και η μεγαλύτερη απώλεια. Οι απώλειες από τα καυσαέρια εξαρτώνται από τη θερμοκρασία των καυσαερίων και από την περιεκτικότητά
τους σε CO2.

Ορισμοί:
Βαθμός απόδοσης: Ο λόγος της θερμότητας που μεταδίδεται στον φορέα μεταφοράς
θερμότητας του λέβητα προς την προσδιδόμενη από το καταναλισκόμενο καύσιμο θερμότητα, ανηγμένη στην κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου. Εκφράζεται σε
ποσοστό %.
Απώλεια θερμότητας καυσαερίων: Το ανεκμετάλλευτο ποσό θερμότητας, εξαιτίας της
θερμοκρασίας των καυσαερίων, με την οποία εγκαταλείπει τον λέβητα και εξέρχεται στην
ατμόσφαιρα. Εκφράζεται ως ποσοστό % της προσδιδόμενης θερμότητας από το καταναλισκόμενο καύσιμο.
Εσωτερικός βαθμός απόδοσης: Η διαφορά των απωλειών θερμότητας καυσαερίων από
την προσδιδόμενη θερμότητα από το καταναλισκόμενο καύσιμο. Εκφράζεται σε ποσοστό
% και υπολογίζεται από τη σχέση:
Εσωτ. Βαθμός απόδ.=100 – απώλειες θερμ. καυσ. (%).
Τις απώλειες λόγω καυσαερίων τις μετράει ο ηλεκτρονικός αναλυτής. Αντίστοιχα με
το παλαιό σύστημα μπορούμε να τις υπολογίσουμε με σχετικά διαγράμματα, με ειδικούς
κανόνες υπολογισμού που περιέχονται στις συμβατικές συσκευές μέτρησης καυσαερίων ή
από τον τύπο:
nk=(Tk-Ta)x((a/CO2)+b).
Όπου:
ηk οι απώλειες των καυσαερίων (%).
Τk η θερμοκρασία των καυσαερίων σε °C.
Τa η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα σε °C.
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a συντελεστής με τιμές: πετρέλαιο 0,50, φυσικό αέριο 0,37, υγραέριο 0,35.
b συντελεστής με τιμές: πετρέλαιο 0,007, φυσικό αέριο 0,009, υγραέριο 0,011.
CO2 η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, επειδή οι τιμές των επιτρεπτών ορίων (CO) και (NOx) σε ppm στον πίνακα είναι
ανηγμένες σε οξυγόνο αναφοράς 3%, δηλαδή όταν η συγκέντρωση του οξυγόνου στα
καυσαέρια είναι 3%, εάν οι μετρήσεις μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, για να κάνουμε
τη μετατροπή στην ΚΥΑ 189933/9.11.2011, περιέχονται οι σχετικοί τύποι.

Επιδράσεις των μεγεθών μέτρησης
Μεγάλη περιεκτικότητα αιθάλης στα καυσαέρια σημαίνει λίγο αέρα. Η επιδίωξή μας πρέπει να είναι μηδενική αιθάλη. Αν ο δείκτης αιθάλης δεν μπορεί να περιοριστεί με ρύθμιση
στα προβλεπόμενα όρια σημαίνει ότι ο καυστήρας δεν μπορεί να κάψει την παρεχόμενη
ποσότητα του καυσίμου λόγω μικρής του κατάθλιψης. Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουμε και στην περίπτωση μεγάλης περιεκτικότητας CO (μονοξειδίου του άνθρακα), καθώς και αυτό είναι προϊόν ατελούς καύσης (λίγος αέρας). Η συγκέντρωση αιθάλης στον
λέβητα αυξάνει την αντίθλιψη αυτού.
Μειωμένη περιεκτικότητα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) στα καυσαέρια σημαίνει μεγάλη
περίσσεια αέρα καύσης, άρα και μικρή απόδοση καύσης. Τότε θα πρέπει να μειώσουμε
την παροχή του αέρα του ανεμιστήρα για να έχουμε επί της % αύξηση CO2 και ο καυστήρας να λειτουργεί οικονομικά. Ο βαθμός απόδοσης της καύσης αυξάνεται όσο αυξάνεται
το ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα.
Ύστερα από κάθε μείωση του αέρα που κάνουμε θα πρέπει να μετράμε τον δείκτη
αιθάλης για να έχουμε εξασφαλισμένη την καθαρότητα της καύσης.
Μια ιδανική (στοιχειομετρική) καύση θα μας δώσει CO2, 15,3 %. Στη πράξη όμως δεν
επιθυμούμε στοιχειομετρική καύση διότι οι συνθήκες λειτουργίας του καυστήρα –όπως
θερμοκρασία αέρα και πετρελαίου, ελκυσμός καμινάδας– δεν είναι σταθερές και υπάρχει
η βεβαιότητα ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε σε ατελή καύση. Για τον λόγο αυτό η ρύθμιση της καύσης είναι με περίσσεια αέρα. Ικανοποιητικά όρια CO2 θεωρούνται συνήθως
από 10 έως 13%. Καλά ποσοστά CO2 έχουμε με τη σωστή ρύθμιση της θέσης του στροβιλιστή που πετυχαίνουμε μετακινώντας τον μπρος πίσω.
Η περιεκτικότητα οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) εξαρτάται από την περίσσεια αέρα και τη
θερμοκρασία των καυσαερίων. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Ο σχηματισμός οξειδίων του αζώτου αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της φλόγας.
Θερμοκρασία καυσαερίων: Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγάλη, σημαίνει ότι
ο λέβητας δεν μπορεί να δώσει την αναμενόμενη από τη παροχή καυσίμου ισχύ. Στην
περίπτωση αυτή αλλάζουμε μπεκ, τοποθετώντας ένα μικρότερης παροχής, μειώνοντας με
αυτό τον τρόπο και την ισχύ του λέβητα.
Για να είναι αξιόπιστα τα συμπεράσματα πρέπει η θερμαινόμενη επιφάνεια του λέβητα
να είναι καθαρή, γιατί αν επικαθίσει αιθάλη στη θερμαινόμενη επιφάνεια του λέβητα αυξάνεται η θερμοκρασία των καυσαερίων και η κατανάλωση του καυσίμου.

5.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 189933/9.11.2011), ύστερα από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης για τη θέση της
εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώ111
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νει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το «Φύλλο συντήρησης και
ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης, για τη θέρμανση κτιρίων και
νερού» κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή Παραρτήματος 1 και να το
παραδίδει (το πρωτότυπο) στον κατά το άρθρο 6 υπεύθυνο της εγκατάστασης.
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή
λειτουργία του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και
προβλημάτων ή ελλείψεων στον χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.
Κάθε αδειούχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλοκ με
φύλλα συντήρησης και ρύθμισης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 (δίφυλλα με
πρωτότυπο και αντίγραφο), με αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τα φύλλα συντήρησης,
στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα μπλοκ με τα
φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα μπορεί να τα προμηθεύεται από το επαγγελματικό
του σωματείο, το οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεμόμενα
φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, μπλοκ με φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από
επαγγελματικά σωματεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με την επίδειξη της ισχύουσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κάθε συντηρητή.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών
ΤΕ που διενεργούν νομίμως οι ίδιοι εργασίες συντήρησης-ρύθμισης των εγκαταστάσεων
του άρθρου 1, η θεώρηση των μπλοκ που θα χρησιμοποιούν θα γίνεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με την επίδειξη της άδειάς τους από την αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος. Απαγορεύεται η συμπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.
Τα αντίγραφα των φύλλων συντήρησης υποχρεούται να διατηρεί στο αρχείο του ο συντηρητής για δύο έτη. Το φύλλο συντήρησης ακυρώνεται στην περίπτωση που έπειτα από
έλεγχο και μετρήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων προκύψουν παράμετροι εκτός
των οριακών τιμών.
Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να εφοδιαστεί με
νέο φύλλο συντήρησης εντός πέντε ημερών.
Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης αντίγραφο του φύλλου συντήρησης (φωτοτυπία του πρωτοτύπου) και με την ένδειξη «αρχική λειτουργία» υποβάλλεται
από τον συντηρητή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να το διατηρήσει 5 χρόνια.
Υπόδειγμα του φύλλου συντήρησης περιέχεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.

5.5 ΒΛΑΒΕΣ, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Επιδιόρθωση βλάβης και αποκατάσταση αντικανονικής λειτουργίας σε καυστήρες πετρελαίου μπορεί να γίνει μόνο από κάτοχο της προβλεπόμενης άδειας εγκαταστάτη-συντηρητή.
Σε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος
με αιτίες και αποκατάσταση βλαβών. Στα ηλεκτρονικά όργανα οι βλάβες εμφανίζονται
στην οθόνη με αντίστοιχους κωδικούς σφάλματος και ο τεχνικός θα πρέπει να ανατρέξει
112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

στον σχετικό πίνακα στο εγχειρίδιο για να αντιστοιχίσει την αιτία και τις ενέργειες αποκατάστασης.
Στο παρόν θα αναφερθούν κάποιοι γενικοί κανόνες και οι συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων.
Σε περίπτωση βλάβης και προτού να εξετάσει τον καυστήρα ο τεχνικός ελέγχει πρώτα
εάν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας όπως:
• Εάν υπάρχει παροχή ρεύματος.
• Εάν υπάρχει καύσιμο και ο κρουνός είναι ανοιχτός.
• Εάν όλα τα όργανα ελέγχου και ασφάλειας είναι σωστά ρυθμισμένα (θερμοστάτες,
υδροστάτες, χρονοδιακόπτες κ.λπ.).
Οι συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων και οι αντίστοιχες αιτίες είναι:
1. Δεν γίνεται ανάφλεξη: Έλλειψη πετρελαίου, κακή ρύθμιση αντλίας, ακάθαρτο πετρέλαιο, κακή ρύθμιση απόστασης ή θέσης ηλεκτροδίων, πρόβλημα στον μετασχηματιστή ή στα καλώδια, παροχή αέρα πολύ μεγάλη (ρύθμιση τάμπερ αέρα), λάθος
εντολή ηλεκτρονικού.
2. Έχουμε κακή ανάφλεξη: Λάθος ρύθμιση τάμπερ αέρα (περίσσεια αέρα), ελαττωματικός σπινθήρας, προβληματική τροφοδοσία πετρελαίου, κακός ελκυσμός καπνοδόχου, μεγάλη αντίθλιψη λέβητα για τον συγκεκριμένο καυστήρα.
3. Η αντλία λειτουργεί, υπάρχει σπινθήρας, αλλά όχι τροφοδοσία πετρελαίου: Ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική αντλία, βουλωμένο φίλτρο, βουλωμένο μπεκ, αέρας
στο κύκλωμα, έλλειψη πετρελαίου.
4. Λειτουργία και ξαφνικές-αναίτιες παύσεις: Ελαττωματικό φωτοκύτταρο, λερωμένο φωτοκύτταρο, ελαττωματική αντλία, ελαττωματικό ηλεκτρικό, συντήρηση καυστήρα.
5. Δεν ξεκινά ο κινητήρας: Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος από το ηλεκτρονικό προς
τον κινητήρα, πέφτει το θερμικό προστασίας στους τριφασικούς καυστήρες (ρύθμιση ή αντικατάσταση), καμένος πυκνωτής, φρακαρισμένη αντλία πετρελαίου, φρακαρισμένη φτερωτή.
6. Μαύρος καπνός κατά την καύση: Βουλωμένος λέβητας ή καμινάδα ή κακός ελκυσμός, δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση αέρα (λίγος αέρας), υπάρχει πτώση τάσης ρεύματος, έχει χαλαρώσει η φτερωτή πάνω στον άξονα του μοτέρ, βρόμικη φτερωτή,
ελαττωματικό μπεκ, κρύο πετρέλαιο, κακή ρύθμιση πίεσης αντλίας, μεγάλο μπεκ,
φρακαρισμένη είσοδος αέρα.
7. Έκρηξη στην αρχή της καύσης: Κακός σχηματισμός σπινθήρα, αναθυμιάσεις πετρελαίου μέσα στον λέβητα, το μπεκ είναι πολύ μπροστά, ελαττωματικό μπεκ, μεγάλο μπεκ, διαρροή πετρελαίου μεταξύ μπεκ και σωλήνα πετρελαίου, μεγάλη αντίσταση λέβητα ή κακός ελκυσμός.
8. Υπάρχουν αστράκια γύρω από τη φλόγα: Χαμηλή πίεση πετρελαίου, ελαττωματικό
μπεκ, ελαττωματικός φλογοσωλήνας, κρύο πετρέλαιο, πολύς αέρας.
9. Η φλόγα παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά: Χαλασμένο ή βρόμικο μπεκ, βρόμικος
διασκορπιστήρας, κακή τοποθέτηση μπεκ και διασκορπιστήρα, κατεστραμμένος
διασκορπιστήρας, στραβωμένος διασκορπιστήρας.
10. Μπεκ με μικρή γωνία ψεκασμού: Κρύο πετρέλαιο, μεγάλο σε παροχή μπεκ, μικρή
πίεση αντλίας πετρελαίου, μικρή παροχή αέρα, κακή ρύθμιση διασκορπιστήρα.
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11. Μεγάλη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων: Πολύς αέρας, χαμηλό CΟ2, επικάθιση

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

αιθάλης στον λέβητα, μεγάλη πίεση καυσίμου, μεγάλο μπεκ σε σχέση με την ισχύ
του λέβητα, κακός κατασκευαστικά λέβητας, δεν υπάρχουν μειωτήρες (στροβιλιστές) στον λέβητα.
Χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων: Μικρό μπεκ, χαμηλή πίεση πετρελαίου, εισροή
αέρα στον λέβητα ή στην καμινάδα.
Η πίεση της αντλίας πετρελαίου δεν είναι σταθερή: Βρόμικο φίλτρο αντλίας ή φίλτρο πετρελαίου, βρόμικο μπεκ, ελαττωματικό κόμπλερ αντλίας, ελαττωματική ή
βρόμικη βάνα πετρελαίου, βουλωμένος σωλήνας επιστροφής πετρελαίου.
Σταγόνες πετρελαίου ή κάρβουνο στον φλογοσωλήνα ή στον διασκορπιστήρα: Χαμηλή πίεση αντλίας, βρόμικη βάνα ή φίλτρα, λάθος απόσταση μπεκδιασκορπιστήρα, διαρροή πετρελαίου μεταξύ μπεκ και σωλήνα πετρελαίου, βρομιά
στην έξοδο του μπεκ, αέρας στον σωλήνα του καυστήρα, χαλασμένη ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου, ελαττωματικό μπεκ, λάθος γωνία ψεκασμού του μπεκ,
μεγάλη θερμοκρασία στον φλογοσωλήνα (καθαρισμός λέβητα και καμινάδας).
Χαμηλό διοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια: Μεγάλη παροχή αέρα από τον
ανεμιστήρα, μεγάλος ελκυσμός καμινάδας, εισροή αέρα στον λέβητα, λάθος απόσταση μπεκ και διασκορπιστήρα.
Θόρυβος στην αντλία πετρελαίου: Υπάρχει αέρας στην αντλία, μεγάλη υποπίεση ή
βουλωμένα φίλτρα.
Καμένος μετασχηματιστής: Χαλασμένο ηλεκτρονικό, χαλασμένο φωτοκύτταρο,
ελαττωματικός μετασχηματιστής.
Η φλόγα σχηματίζει γωνία σε σχέση με τον διαμήκη άξονα λέβητα-καυστήρα:
Λανθασμένη τοποθέτηση φλάντζας στήριξης καυστήρα.
Το μπεκ είναι λιωμένο στο εμπρόσθιο τμήμα του: Τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης είναι
πολύ κοντά στο μπεκ (ηλεκτρικό τόξο μεταξύ ηλεκτροδίων και μπεκ).
Ο κινητήρας λειτουργεί, η αντλία όχι: Φθαρμένο κόμπλερ.
Λευκός καπνός στα καυσαέρια: Πιθανή διαρροή νερού εντός του λέβητα.

Πρόληψη
Η σωστή ετήσια τακτική συντήρηση από έμπειρο αδειούχο συντηρητή καυστήρων, η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και η λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες αποτελούν την
πρόληψη των προβλημάτων στα συστήματα θέρμανσης.

5.6 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι κατασκευαστές στα τεχνικά εγχειρίδια των προϊόντων αναγράφουν τις πληροφορίες
και τις οδηγίες ασφάλειας για τη χρήση του εξοπλισμού, τις οποίες ο συντηρητής πρέπει
να διαβάσει και να εφαρμόσει. Επίσης, πρέπει να λάβει υπόψη του τις αντίστοιχες οδηγίες στους ισχύοντες κανονισμούς και στη νομοθεσία. Ακολούθως πρέπει με βάση αυτά
να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη και ενδεχομένως να χρειαστεί να
κάνει και κάποιες σημάνσεις ειδοποίησης στον χώρο του λεβητοστασίου. Οι κυριότερες
οδηγίες ασφάλειας είναι:
1. Είναι απαραίτητη η τήρηση των τεχνικών οδηγιών των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπονται μετασκευές του εξοπλισμού χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
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2. Επέμβαση γίνεται μόνο από αδειούχο τεχνικό (για το σύστημα καύσης εγκαταστά3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

της-συντηρητής).
Απαραίτητη η χρήση Μ.Α.Π.
Ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις.
Ηλεκτρολογική ασφάλεια: Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής γίνονται μόνο από
αδειούχο ηλεκτρολόγο. Φθαρμένα τμήματα (καλώδια κ.λπ.) αντικαθίστανται άμεσα. Χρησιμοποιούνται μονωτικά γάντια, παπούτσια και εργαλεία με μόνωση. Εάν
απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτομο για ασφάλεια,
ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άμεσα τη γενική παροχή ρεύματος.
Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής απομονώνεται ηλεκτρικά ο εξοπλισμός, ασφαλίζεται ο γενικός διακόπτης, ώστε να μην τεθεί τυχαίως
εντός. Διακόπτεται η παροχή καυσίμου.
Ελέγχεται η ύπαρξη των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας. Ελέγχονται οι πυροσβεστήρες εάν είναι γομωμένοι.
Ελέγχεται η τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων του λεβητοστασίου και της δεξαμενής καυσίμου. Τηρούνται η νομοθεσία και οι κανονισμοί.
Το κάπνισμα απαγορεύεται.
Σε περίπτωση βλάβης απαγορεύεται το πάτημα του μπλόκο πάνω από δύο φορές.
Σε περίπτωση που έχει πατηθεί πρέπει πριν από την επανεκκίνηση να ελεγχθεί στο
εσωτερικό ο λέβητας για πετρέλαιο στον πυθμένα του φλογοθαλάμου.
Σε περίπτωση υπερθερμασμένου λέβητα λόγω έλλειψης νερού απαγορεύεται η εισαγωγή νερού για να ψυχθεί γρήγορα.
Όλα τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο που να προστα
τεύουν το περιβάλλον.

Σε περίπτωση κινδύνου
• Πρέπει να κλείσουμε αμέσως τον διακόπτη παροχής ρεύματος στον καυστήρα.
• Να κλείσουμε την παροχή πετρελαίου από τη δεξαμενή.
• Να χρησιμοποιούμε τον πυροσβεστήρα.

Προσοχή στα εγκαύματα
Μερικά μέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, φλάντζα καυστήρα κ.λπ.) παραμένουν ζεστά κατά τη λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν πριν αρχίσουμε εργασίες
στον καυστήρα. Κανονικά η λειτουργία του πρέπει να έχει διακοπεί από την προηγούμενη
ημέρα.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Ποιες μετρήσεις κάνει ο ηλεκτρονικός αναλυτής;
Τι σημαίνει μειωμένη περιεκτικότητα CO2 στα καυσαέρια;
Τι είναι το φύλλο συντήρησης;
Αναφέρατε τρεις πιθανές αιτίες όταν δεν υπάρχει έναυση του καυσίμου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται γενική περιγραφή των εργασιών ρύθμισης του καυστήρα, μέτρησης των εκπομπών καυσαερίων και συμπλήρωσης του φύλλου συντήρησης. Επίσης, περιγράφονται οι εργασίες καθαρισμού και τακτικής συντήρησης στο
σύστημα καύσης πετρελαίου και αναφέρεται μια σειρά από πιθανές βλάβες με τις
αντίστοιχες πιθανές αιτίες αυτών. Τέλος, γίνεται αναφορά σχετικά με τις εργασίες
αυτές σε μέτρα ασφαλείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται γενική περιγραφή των ειδών καυστήρων αερίου και της λειτουργίας τους και αναλυτική περιγραφή του πιεστικού καυστήρα
αερίου (δομή και λειτουργία). Κατόπιν αυτών περιγράφονται σε γενική μορφή η
εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο και οι ενέργειες για την τοποθέτηση και δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας του.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποτελέσει έναν γενικό οδηγό του καταρτιζομένου, τόσο όσον αφορά τη γνώση του καυστήρα αερίου και της εγκατάστασης όσο
και των εργασιών που πραγματοποιεί μέχρι τη δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας.
Ο καταρτιζόμενος μετά τη μελέτη του κεφαλαίου και τη σχετική πρακτική άσκηση
θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία ενός καυστήρα αερίου, λαμβάνοντας
υπόψη τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του.
• Να κάνει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις με βάση τις οδηγίες των
κατασκευαστών και την τεχνική μελέτη.
• Να κάνει την εγκατάσταση του καυστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους και να θέσει τον καυστήρα σε δοκιμαστική λειτουργία τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•
•
•

Ατμοσφαιρικός καυστήρας αερίου.
Πιεστικός καυστήρας αερίου.
Σύστημα παροχής αέρα.
Σύστημα έναυσης.
Σύστημα ελέγχου της καύσης.
Διάταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας καυσίμου.
Προρύθμιση καυστήρα αερίου.
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6.1 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΙΔΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
6.1.1 Γενικά
Οι καυστήρες αερίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α. 15233/1991 κ.λπ. κανονισμών. Διακρίνονται, ανάλογα με το καύσιμο, σε καυστήρες μιας οικογένειας, δύο οικογενειών ή και όλων των οικογενειών αερίων και ανάλογα με τον τρόπο προσαγωγής του
αέρα καύσης σε:
α) ατμοσφαιρικούς (χωρίς ανεμιστήρα), συναντώνται σε συσκευές μαγειρέματος, μικρούς λέβητες και ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές.
β) πιεστικούς (με ανεμιστήρα), είναι οι κυρίως χρησιμοποιούμενοι καυστήρες σε λέβητες θερμάνσεων και βιομηχανικές εφαρμογές.
Διακρίνονται επίσης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους σε χειροκίνητους, ημιαυτόματους και αυτόματους. Στους ισχύοντες κανονισμούς οι συσκευές αερίων κατατάσσονται σε κατηγορίες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν καυστήρες με δυνατότητα
αλλαγής καυσίμου ή διπλής ή εναλλακτικής λειτουργίας αερίου-πετρελαίου. Επίσης, συναντώνται οι χαρακτηρισμοί: Blocked Safety (BS), που σημαίνει ότι ο καυστήρας περιέχει διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, που διακόπτει αυτόματα την προσαγωγή αερίου
όταν εκρεύσει καυσαέριο από την ασφάλεια ροής, και Atmospheric Safety (AS), που
σημαίνει ότι περιέχει διάταξη επιτήρησης ατμόσφαιρας, που διακόπτει αυτόματα την
προσαγωγή αερίου όταν η περιεκτικότητα ενός συστατικού του αέρα στον χώρο της
εγκατάστασης (συνήθως του CO2) υπερβεί μια δεδομένη τιμή.
Οι νέοι καυστήρες αερίου οφείλουν να έχουν σήμανση CE. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρεται η ομάδα αερίων για την οποία είναι κατάλληλη η χρήση τους.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των ατμοσφαιρικών και
πιεστικών καυστήρων αερίου. Στους ατμοσφαιρικούς γίνεται μια απλή περιγραφή, ενώ
μεγαλύτερη ανάλυση γίνεται για τους πιεστικούς καυστήρες λόγω της ευρύτερης εφαρμογής τους.

6.1.2 Ατμοσφαιρικοί καυστήρες αερίου
Στους καυστήρες αυτούς που είναι απλοί στην κατασκευή τους η δημιουργία του μίγματος καυσίμου-αέρα καύσης γίνεται με φυσικό τρόπο (διάχυση βοηθούμενη από υποπίεση και άνωση), χωρίς κινητά μέρη, η ρύθμιση γίνεται με στραγγαλισμό της ροής αερίου,
ενώ η αναρροφούμενη ποσότητα αέρα αυτορυθμίζεται.
Η αρχή λειτουργίας του ατμοσφαιρικού καυστήρα απεικονίζεται στην εικόνα 27.
Το καύσιμο αέριο διοχετεύεται από το ακροφύσιο αερίου στον σωλήνα ανάμιξης.
Παράλληλα εισέρχεται αέρας στον σωλήνα ανάμιξης (πρωτεύον αέρας), ο οποίος αναρροφάται από το εξερχόμενο στο ακροφύσιο αέριο (εκτόνωση και δημιουργία υποπίεσης). Το μίγμα αερίου και αέρα οδηγείται από τον σωλήνα ανάμιξης σε περιοχή με οπές
(διάτρητη πλάκα), όπου εξερχόμενο αναφλέγεται. Στη φάση αυτή εμπλουτίζεται με επιπλέον αέρα (δευτερεύων αέρας), ο οποίος αναρροφάται με διάχυση υποβοηθούμενη
από την άνωση, λόγω της διαφοράς πυκνοτήτων καυσαερίων και αέρα.
Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά και σε συνδυασμό πολλών μεμονωμένων σε διάταξη σχάρας. Λειτουργούν συνήθως σε μια περιοχή 30-100% της ονομαστικής τους φόρτισης, με στραγγαλισμό της ροής στο ακροφύσιο. Στην αγορά κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία ειδών ατμοσφαιρικών καυστήρων αερίου για διάφορες γενικές
και ειδικές χρήσεις.
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Καυστήρες χαμηλού NOX
Στους ατμοσφαιρικούς αυτούς καυστήρες αερίου επιτυγχάνεται μείωση των ανεπιθύμητων παραγόμενων οξειδίων του αζώτου μέσω μείωσης της θερμοκρασίας της φλόγας ως
εξής:
α)	Με ειδικές ράβδους ψύξης στην κορυφή της φλόγας, που απάγουν θερμότητα και
μειώνουν τη θερμοκρασία της φλόγας.
β)	Με κατανομή της καύσης μέσω κατάλληλης μορφής ακροφυσίων σε πολλές μικρές
φλόγες χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας.
Διατάξεις έναυσης (ανάφλεξης)
Για την έναυση στους ατμοσφαιρικούς καυστήρες αερίου υπάρχουν οι εξής επιλογές:
α)	Φλόγα πιλότος, η έναυση της κύριας φλόγας γίνεται μέσω μίας ή περισσότερων άλλων μικρότερων φλογών ήδη αναμμένων πιεζοηλεκτρικά. Η φλόγα πιλότος προέρχεται από μικρό ειδικό καυστήρα (καυστήρας έναυσης), ανάβει μία φορά κατά την
έναρξη λειτουργίας του κεντρικού καυστήρα και διατηρείται αναμμένη κάνοντας
πολύ μικρή κατανάλωση καυσίμου.
β)	Πιεζοηλεκτρική έναυση, με πιεζοηλεκτρικό αναπτήρα, όπου μέσω μηχανικού διακόπτη αναπτύσσεται πίεση σε χαλαζιακούς κρυστάλλους με τάση περίπου 20 kV, η
οποία εκφορτιζόμενη παράγει σπινθήρα.
γ)	Με ηλεκτρόδια σπινθηρισμού. Τροφοδοτούνται με ρεύμα υψηλής τάσης μέσω μετασχηματιστή. Ελέγχονται από συσκευή ελέγχου.
Διατάξεις ασφαλείας
Στον ατμοσφαιρικό καυστήρα αερίου περιέχονται οι ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:
α)	Επιτηρητής φλόγας (ανιχνευτής), μπορεί να έχει εναλλακτικά: Τη μορφή θερμοηλεκτρικής διάταξης, διάταξης ιονισμού ή αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).
Τα δύο τελευταία βρίσκουν εφαρμογή και στον πιεστικό καυστήρα αερίου και περιγράφονται πιο αναλυτικά στην § 6.1.3.
β)	Ηλεκτρονικό ή συσκευή ελέγχου (control), η οποία διευθύνει και επιτηρεί όλες τις
λειτουργίες του καυστήρα.
γ)	Διάταξη ασφάλειας του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου η οποία περιλαμβάνει:
• Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την παροχή αερίου, ελέγχεται από τη συσκευή
ελέγχου.
• Πιεσοστάτη, επιτηρητή πίεσης έναντι πολύ υψηλής ή χαμηλής πίεσης.
• Ρυθμιστή πίεσης, βρίσκεται πριν από τον πιεσοστάτη.
• Φίλτρο αερίου, βρίσκεται πριν από τον ρυθμιστή πίεσης.
Η διάταξη αυτή είναι όμοια με αυτή του πιεστικού καυστήρα αερίου και περιγράφεται
πιο αναλυτικά στην § 6.1.3.

6.1.3 Πιεστικοί καυστήρες αερίου
Οι πιεστικοί καυστήρες αερίου ονομάζονται και καυστήρες αερίου με ανεμιστήρα, καθώς
όλος ο αέρας της καύσης παρέχεται από ανεμιστήρα.
Ανάλογα με την ισχύ λειτουργίας τους διακρίνονται σε απλούς, διβάθμιους και αναλογικούς (προοδευτικής λειτουργίας). Ο διβάθμιος καυστήρας εκκινεί και δουλεύει στο πρώτο
στάδιο σε μερικό φορτίο, ενώ περνώντας στο δεύτερο στάδιο αναπτύσσει την πλήρη ισχύ
του. Στον αναλογικό καυστήρα γίνεται αναλογική αύξηση του φορτίου.
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Οι πιεστικοί καυστήρες αερίου έχουν σημαντικές ομοιότητες με τους πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου, αλλά διαφέρουν στο σύστημα παροχής του καυσίμου και στο σύστημα
ελέγχου της καύσης.
Εξαρτήματα που υπάρχουν στον πιεστικό καυστήρα αερίου και που αντίστοιχά τους
υπάρχουν και στον καυστήρα πετρελαίου είναι: Ο κορμός, ο κινητήρας, η φτερωτή ή ανεμιστήρας, ο μετασχηματιστής, τα ηλεκτρόδια έναυσης του καυσίμου, το ηλεκτρονικό ή
συσκευή ελέγχου, η φλογοκεφαλή (μπούκα) και το τάμπερ του αέρα.
Αντίστροφα, στους πιεστικούς καυστήρες αερίου δεν υπάρχουν εξαρτήματα του καυστήρα πετρελαίου όπως η αντλία καυσίμου, το φωτοκύτταρο και το μπεκ.
Το αέριο καύσιμο προσέρχεται για καύση ωθούμενο από την πίεση που επικρατεί στο
δίκτυο διανομής ή στη δεξαμενή καυσίμου και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη αντλίας.
Αντίστοιχα, στην εγκατάσταση καύσης αερίου τοποθετούνται οι διατάξεις ρύθμισης,
έναυσης και ασφάλειας για το αέριο.
Τα κύρια συστήματα εντός του πιεστικού καυστήρα αερίου είναι: Το σύστημα παροχής
καυσίμου, το σύστημα παροχής αέρα, το σύστημα έναυσης και το σύστημα ελέγχου της
καύσης, ενώ πριν από τον καυστήρα βρίσκεται η διάταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας
καυσίμου.
Σύστημα παροχής αέρα
Περιλαμβάνει το κέλυφος, τη φτερωτή και το τάμπερ, τα οποία είναι όμοια με αυτά του
καυστήρα πετρελαίου, και τον σωλήνα ανάμιξης, ο οποίος είναι ο σωλήνας στον οποίο καταλήγει ο αέρας μετά τη φτερωτή, όπου αναμιγνύεται με το καύσιμο αέριο για να αποτελέσουν το καύσιμο μίγμα. Στο τέλος του σωλήνα υπάρχει το ακροφύσιο παροχής αερίου
και ο διασκορπιστήρας.
Σύστημα έναυσης
Η έναυση στους πιεστικούς καυστήρες αερίου δεν διαφέρει από αυτή των πιεστικών καυστήρων πετρελαίου. Δηλαδή, γίνεται με ηλεκτρικό τόξο, το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο
ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια τροφοδοτούνται, μέσω καλωδίων, με υψηλή τάση από έναν
μετασχηματιστή. Ο μετασχηματιστής ελέγχεται από το ηλεκτρονικό του καυστήρα.

Σύστημα ελέγχου της καύσης
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει έλεγχο για:
α)	Την ασφαλή παροχή αέρα
	Ο έλεγχος του αέρα γίνεται από έναν πιεσοστάτη αέρα, ο οποίος ενεργοποιείται
από την υποπίεση (κατά την αναρρόφηση) ή την υπερπίεση (στην κατάθλιψη) του
ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του.
β) Την ύπαρξη φλόγας
	Επειδή το αέριο κατά την καύση του δε παράγει λαμπρή (φωτεινή) φλόγα, δεν είναι
δυνατόν ο έλεγχος αυτός να γίνει με φωτοκύτταρο.
Τα συστήματα (αισθητήρια φλόγας) που χρησιμοποιούνται είναι αυτά που αναφέρθηκαν και στον ατμοσφαιρικό καυστήρα:
Αισθητήρας (λυχνία) υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): Κατά την καύση παράγεται
υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, την οποία ανιχνεύει μια δίοδος λυχνία συνδεδεμένη με το
ηλεκτρονικό του καυστήρα. Αν σταματήσει η εκπομπή της UV ακτινοβολίας το ηλεκτρονικό μπλοκάρει τον καυστήρα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε καυστήρες δύο
καυσίμων – πετρελαίου, αερίου.
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Διάταξη ιονισμού (ηλεκτρόδιο ιονισμού)
Ο έλεγχος βασίζεται στο φαινόμενο ότι μέσα στη φλόγα δημιουργούνται ιόντα, με συνέπεια την ηλεκτρική αγωγιμότητα των καυσαερίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει
διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ ηλεκτροδίου και της γείωσης, με την παρεμβολή
φλόγας. Για τον σκοπό αυτό ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται στον χώρο της φλόγας. Η διάταξη συνδέεται με το ηλεκτρονικό του καυστήρα, οπότε εάν υπάρξει διακοπή της φλόγας το
ηλεκτρονικό μπλοκάρει τον καυστήρα. Το ρεύμα ιονισμού μπορεί να μετρηθεί με μικροαμπερόμετρο ή με πολύμετρο με ένδειξη μικροαμπέρ συνεχούς ρεύματος. Παρεμβάλλεται
το όργανο εκτός λειτουργίας και διαβάζεται η ένδειξη σε κατάσταση λειτουργίας.
Το ηλεκτρονικό ή συσκευή ελέγχου ή διαχειριστής καύσης (control), η οποία διευθύνει και επιτηρεί όλες τις λειτουργίες του καυστήρα, είναι η αντίστοιχη συσκευή που υπάρχει
στον καυστήρα πετρελαίου και στον ατμοσφαιρικό καυστήρα αερίου. Οι σύγχρονοι διαχειριστές καύσης συνοδεύονται από ενδεικτική λυχνία με διάφορους χρωματικούς κώδικες
που απεικονίζει τη λειτουργική κατάσταση.
Ο κινητήρας είναι όμοιος με του καυστήρα πετρελαίου, με τη διαφορά ότι είναι μικρότερος επειδή δεν υπάρχει η αντλία βενζίνης.

Διάταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας καυσίμου στον καυστήρα (συγκρότημα ρύθμισης ή
multi block)
Περιλαμβάνει τα εξής:
1. Φίλτρο αερίου, τοποθετείται αμέσως μετά τον διακόπτη παροχής αερίου.
2. Ρυθμιστή πίεσης, τοποθετείται μετά το φίλτρο αερίου για την τελική ρύθμιση της
πίεσης παροχής του καυστήρα. Εξισορροπεί τις μεταβολές πίεσης του παρεχόμενου αερίου, και έτσι εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση της πίεσης και της παροχής
αερίου. Με βίδα ρύθμισης καθορίζουμε την απαιτούμενη πίεση αερίου.
3. Πιεσοστάτη αερίου, τοποθετείται μετά τον ρυθμιστή πίεσης και ελέγχει την πίεση
(μέγιστη και ελάχιστη) του αερίου. Η πίεση του αερίου προς τον καυστήρα δεν πρέπει να πέσει κάτω από μια ελάχιστη τιμή, γιατί υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της
φλόγας προς τη συσκευή και πρόκλησης βλάβης. Σε περίπτωση που η πίεση του
αερίου πέσει κάτω από μια ελάχιστη τιμή, ο πιεσοστάτης δίνει σήμα στο ηλεκτρονικό του καυστήρα, το οποίο με τη σειρά του κλείνει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
αερίου, διακόπτεται η παροχή και ο καυστήρας σταματά. Ορισμένοι καυστήρες
διαθέτουν ειδικό πρόγραμμα μειωμένου αερίου, δηλαδή ύστερα από ορισμένες
αποτυχημένες προσπάθειες ακολουθεί ένα μεγαλύτερο διάστημα αναμονής και
επανεκκίνηση. Ο πιεσοστάτης χρησιμοποιείται επίσης για τον αυτόματο έλεγχο στεγανότητας της βαλβίδας.
4. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου (διπλή, δύο βαλβίδες, ασφαλείας και λειτουργίας), τοποθετείται ακριβώς πριν από τον καυστήρα, μετά τον πιεσοστάτη αερίου.
Συνδέεται και λαμβάνει εντολές από το ηλεκτρονικό του καυστήρα. Η αποστολή
της είναι: α) να διακόπτει την παροχή του αερίου όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί
για οποιονδήποτε λόγο, β) να ρυθμίζει την παροχή, αυξάνοντας προοδευτικά με
κατάλληλη ρύθμιση την ποσότητα του αερίου από το πρώτο στάδιο (έναυση) μέχρι
την ονομαστική παροχή (δεύτερο στάδιο) όπου θα έχουμε κανονική λειτουργία με
πλήρες φορτίο.
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Στους σύγχρονους καυστήρες όλη η παραπάνω διάταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας
του καυσίμου (συγκρότημα ρύθμισης) αποτελεί ενιαίο εξάρτημα που ονομάζεται και multi
block, απλοποιώντας σημαντικά την εργασία τοποθέτησης του καυστήρα αερίου.

6.1.4 Λειτουργία του πιεστικού καυστήρα αερίου
1. Υπάρχει ζήτηση θέρμανσης. Ο καυστήρας παίρνει εντολή να ξεκινήσει. Την εντολή

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

τη λαμβάνει το ηλεκτρονικό, που προγραμματίζει και ελέγχει τις επόμενες λειτουργίες του καυστήρα.
Ελέγχεται ο κινητήρας. Ο ανεμιστήρας εκκινεί πραγματοποιώντας, για λόγους
ασφάλειας, προαερισμό στον θάλαμο καύσης.
Πραγματοποιείται σπινθήρας έναυσης στις άκρες των ηλεκτροδίων από τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης.
Στη συνέχεια, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του αερίου ανοίγει και επιτρέπει τη
ροή του αερίου. Το υψηλής πίεσης αέριο εισέρχεται στον σωλήνα ανάμιξης, όπου
αναμιγνύεται με τον αέρα. Το καύσιμο μίγμα καταλήγει στο ακροφύσιο παροχής
αερίου και στον διασκορπιστήρα και τέλος στο εσωτερικό του λέβητα.
Δημιουργείται φλόγα.
Ο αισθητήρας πλέον αντιλαμβάνεται τη φλόγα και δίνει εντολή (μέσω του ηλεκτρονικού) για διακοπή της λειτουργίας του μετασχηματιστή.
Ανάλογα με τη ζήτηση θέρμανσης, ο κινητήρας συγχρονίζει το μίγμα της καύσης
κινώντας κατάλληλα το ντάμπερ του αέρα και την πεταλούδα του αερίου.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο η φλόγα σβήσει, ο αισθητήρας δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό, το οποίο με τη σειρά του κλείνει την ηλεκτρομαγνητική βάνα του αερίου
και σταματά η λειτουργία του καυστήρα.

Όταν επιτευχθεί η θέρμανση:
Ο καυστήρας παίρνει την εντολή διακοπής στο ηλεκτρονικό.
Κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του αερίου.
Πραγματοποιείται μετααερισμός του θαλάμου καύσης.
Γίνεται αυτόματος έλεγχος στεγανότητας στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
Ο καυστήρας σταματάει και βρίσκεται σε αναμονή.
Σε περίπτωση μεγάλου χρόνου συνεχούς λειτουργίας (π.χ. 24 h) πραγματοποιείται ελεγχόμενη διακοπή του καυστήρα.
1.
2.
3.
4.
5.

6.1.5 Επιλογή του καυστήρα
Η επιλογή του καυστήρα γίνεται αυστηρά μόνο βάσει των τεχνικών οδηγιών και των τεχνικών στοιχείων του καυστήρα και του λέβητα, έτσι ώστε οι δύο αυτές συνεργαζόμενες
συσκευές να είναι συμβατές. Γενικά η επιλογή βασίζεται στα εξής:
α) Το εύρος λειτουργίας του να καλύπτει την αντίθλιψη του λέβητα, με βάση τα σχετικά
διαγράμματα των κατασκευαστών και την προβλεπόμενη πίεση σύνδεσης.
β) Τα επιτρεπόμενα καύσιμα (δείκτης Wobbe).
Στην εικόνα 28 απεικονίζεται πιεστικός καυστήρας αερίου σε τομή.
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6.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Η δομή και η λειτουργία του λεβητοστασίου για καύση αερίου καυσίμου είναι ακριβώς η
ίδια όπως αυτή περιγράφηκε στην § 4.2, για την εγκατάσταση καύσης πετρελαίου, με εξαίρεση την § 4.2.3 που αφορά τη δεξαμενή καυσίμου η οποία στην περίπτωση του αερίου
δεν υπάρχει.
Η εγκατάσταση αερίου καυσίμου είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς όπως ΥΑ 31856 (ΦΕΚ 1257) /03/2003, ΥΑ Δ3/Α/11346/2003
(ΦΕΚ 963/Β/15.7.2003), ΥΑ Δ3/Α/22560/2005 (ΦΕΚ 1730/Β/9.12.2005), ΥΑ
Δ3/Α/22925/2006, ΥΑ 3046/304/1989 κ.λπ.

Φυσικό αέριο
Το καύσιμο διοχετεύεται στην εγκατάσταση από κεντρικό δίκτυο μέσω αγωγού. Στον αγωγό τοποθετείται κατάλληλος σφαιροκρουνός διακοπής πριν από τη διάταξη ασφαλείας
(multi block). Επίσης, τοποθετούνται διάφορα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των κανονισμών, όπως αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια. Στις σωληνώσεις
τοποθετείται διηλεκτρικός σύνδεσμος για τη διακοπή της διαμήκους ηλεκτρικής αγωγιμότητας της σωλήνωσης, ενώ κατά περίπτωση τοποθετούνται επίσης αγωγός ασφαλείας για
απαγωγή αερίου στο ύπαιθρο, αντισεισμική βαλβίδα, ανιχνευτής αερίου και βαλβίδα πυροπροστασίας. Έξω από το λεβητοστάσιο βρίσκεται η χειροκίνητη αποφρακτική διάταξη
του λεβητοστασίου. Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκεται η κεντρική αποφρακτική διάταξη
(ΚΑΔ) και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της γραμμής τροφοδοσίας.

Εγκαταστάσεις υγραερίου, δεξαμενές και φιάλες
Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο δεν χρειάζονται δεξαμενές καυσίμου, καθώς αυτό παρέχεται μέσω κεντρικού δικτύου, χρησιμοποιούνται όμως δεξαμενές και φιάλες για την
αποθήκευση του υγροποιημένου υγραερίου (LPG).
Το υγραέριο (μίγμα υδρογονανθράκων) σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι αέριο το οποίο υγροποιείται υπό πίεση από τις εταιρείες παραγωγής με σκοπό τη μεταφορά
και την αποθήκευσή του. Πρόκειται για ιδιαίτερα εύφλεκτο προϊόν στο οποίο όταν είναι
υγροποιημένο υπό πίεση υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από απότομη εκτόνωση. Η πίεση στην
οποία βρίσκεται είναι περίπου 22 φορές η ατμοσφαιρική. Εάν υπάρξει σοβαρή διαρροή
ή ατύχημα ώστε η εντός του δοχείου πίεση να εξισωθεί απότομα με την ατμοσφαιρική,
μπορεί να συμβεί εκτεταμένη καταστροφική εκτόνωση. Οι εκρήξεις αυτού του τύπου είναι
πολύ επικίνδυνες διότι δεν χρειάζεται να υπάρξει ανάφλεξη για να συμβούν.
Ως εκ τούτου, ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμοί για τον χειρισμό, την
αποθήκευση και διάθεσή του, όπως ΥΑ 31856 (ΦΕΚ 1257) 03/2003 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά και συνολικά η εγκατάσταση υγραερίου και οι απαιτήσεις της, η
ΥΑ/Β/19340/1946/87, ευρωπαϊκές οδηγίες όπως 97/23/ΕΕ, 84/52/ΕΚ, 99/36/ΕΚ,
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρότυπα ΕΛΟΤ κ.λπ.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ταξινόμηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και των
συσκευών αερίου σε κατηγορίες, ο καθορισμός των πιέσεων σύνδεσης, οι ασφαλιστικές διατάξεις, οι έλεγχοι της εγκατάστασης, οι απαιτήσεις και προδιαγραφές της αποθήκευσης (σήμανση CE σε δεξαμενές και φιάλες, η θέση των δεξαμενών, απόσταση
ασφαλείας από κτίρια οι υπέργειες, βάθος οι υπόγειες, χωρητικότητα κ.λπ.) και τα μέτρα
ασφαλείας και πυρασφάλειας.
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6.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας καυστήρα αερίου μπορεί να γίνεται μόνο από
αδειούχο εγκαταστάτη καυστήρων υγρών καυσίμων.
Πριν από την τοποθέτηση νέου καυστήρα ακολουθούνται τα εξής:
1. Ελέγχεται η παράδοση του καυστήρα εάν είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχουν εμφανείς ζημιές λόγω της μεταφοράς. Εάν η παράδοση είναι ελλιπής ή υπάρχει ζημιά
απαιτείται επικοινωνία με τον προμηθευτή.
2. Ο εγκαταστάτης ελέγχει την πινακίδα του καυστήρα και διαβάζει το φυλλάδιο με
τις τεχνικές οδηγίες και τα τεχνικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. Παράλληλα
διαβάζει τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές οδηγίες από τον κατασκευαστή του
λέβητα. Εξασφαλίζει ότι ο τύπος του καυστήρα είναι κατάλληλος και συμβατός με
τον λέβητα, το είδος του καυσίμου (δείκτης Wobbe) και την πίεση της σύνδεσης.
3. Απομονώνεται ηλεκτρικά η εγκατάσταση.
4. Ελέγχεται η παροχή του καυσίμου, εάν έχουν τηρηθεί οι τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς όπως: Σωστή διάμετρος
σωλήνων, στεγανές συνδέσεις, δοκιμή και έλεγχος στεγανότητας και αντοχής, καθώς
και κανονισμοί αποθήκευσης σε περίπτωση υγραερίου. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται ο εγκαταστάτης με τον υπεύθυνο μηχανικό (τεχνική έκθεση, πιστοποιητικά
ελέγχων) και διαβάζει τις τεχνικές οδηγίες του καυστήρα.
Ο έλεγχος στεγανότητας του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου για εντοπισμό σημείων διαρροής γίνεται βάσει κανονισμών με δοκιμή στεγανότητας με πεπιεσμένο αέρα ή
αδρανές αέριο (άζωτο), ενώ πρόσθετος έλεγχος γίνεται από τον εγκαταστάτη του καυστήρα με φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου. Ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο στεγανότητας
δίνεται στα σημεία συνδέσεων.
5. Διακόπτεται η παροχή αερίου και διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.
Για την τοποθέτηση του καυστήρα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά
οι εργασίες που κάνει ο τεχνικός είναι οι εξής:
1. Αφαιρεί τη φλάντζα του καυστήρα, την οποία στερεώνει με βίδες επάνω στον λέβητα. (Ανοίγει τρύπες με κατάλληλο τρυπάνι σιδήρου, η διάνοιξη γίνεται με διαδοχικά
τρυπάνια διαμέτρων μέχρι την τελική διάσταση.)
2. Συναρμολογεί και συνδέει τον καυστήρα επάνω στη φλάντζα στον λέβητα. Ελέγχει τη σωστή θέση των ακίδων κ.λπ. εξαρτημάτων της συσκευής σύμφωνα με
τις οδηγίες. Ο καυστήρας θα πρέπει να είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να
περιστραφεί κατά 180°.
3. Εγκαθιστά το συγκρότημα ρύθμισης, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Κάνει όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις του καυστήρα σύμφωνα με τις τεχνικές
οδηγίες. Οι συνδέσεις γίνονται με κατάλληλα φις.
5. Κάνει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, προκειμένου ο καυστήρας να
λαμβάνει τις κατάλληλες εντολές, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων αυτονομίας και αντιστάθμισης εφόσον υπάρχουν, σύνδεση με λέβητα κ.λπ. (δες
σημεία με bold στην § 4.3) και όποιες άλλες απαιτούνται στο λεβητοστάσιο
σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και τις οδηγίες των κατασκευαστών.
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6. Κάνει έλεγχο στεγανότητας στο συγκρότημα ρύθμισης (βαλβίδες), σύμφωνα με τον

ισχύοντα κανονισμό. Για τον έλεγχο στεγανότητας εφαρμόζει και ελέγχει την προβλεπόμενη από τον κανονισμό πίεση (50 mbar ή άλλη ανάλογα με την πίεση παροχής).
Χρησιμοποιεί ειδικό μανόμετρο και αντλία δημιουργίας πίεσης. Ο έλεγχος στεγανότητας για λέβητες ορισμένης ισχύος και πάνω πραγματοποιείται βάσει κανονισμού με
αυτόματη διάταξη στεγανότητας (σύστημαVPS). Ο έλεγχος καταγράφεται στο φύλλο
συντήρησης που θα δοθεί στον ιδιοκτήτη μετά το τέλος της εγκατάστασης.
7. Ελέγχει την ορθότητα των ηλεκτρικών συνδέσεων και τυχόν ύπαρξη βραχυκυκλώματος με τη χρήση πολυμέτρου.

Εγκατάσταση καυστήρα αερίου σε αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου
Μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που ο λέβητας είναι σχεδιασμένος και πιστοποιημένος για
να λειτουργεί και με τα δύο καύσιμα και μόνο όταν τηρηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
Πριν από τη μετατροπή αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη πτώση στην ωφέλιμη
ισχύ του λέβητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, η οποία για καυστήρα
αερίου της ίδιας ισχύος με αυτόν του πετρελαίου μπορεί να είναι της τάξεως του 10-15%.

6.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη καυστήρων αερίου, ο
οποίος σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την πρώτη εκκίνηση πρέπει να προηγηθεί έλεγχος όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων. Να
γίνει δοκιμή και έλεγχος της ρύθμισής τους. Επίσης, πρέπει να γίνει έλεγχος εάν η ηλεκτρική συνδεσμολογία είναι σωστή και υπάρχουν όλες οι κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες.
Για την προετοιμασία της πρώτης εκκίνησης ο τεχνικός γενικά κάνει τα εξής:
1. Ελέγχει εάν έχει γίνει εξαέρωση της παροχής αερίου από τον υδραυλικό σύμφωνα
με τον κανονισμό (πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα). Η παροχή
πρέπει να έχει εξαερωθεί τόσο ώστε να αφαιρεθεί όλος ο αέρας ή τυχόν αδρανές
αέριο. Επικοινωνεί με τον μηχανικό και επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι της εγκατάστασης (αντοχής και στεγανότητας δικτύου, ύπαρξη
πιστοποιητικού κ.λπ.) βάσει κανονισμών.
2. Ελέγχει την πίεση του παρεχόμενου αερίου. Εάν η πίεση του αερίου είναι πολύ μεγάλη μπορεί να καταστραφεί η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Η πίεση δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει την πίεση που αναγράφεται στην πινακίδα του καυστήρα.
Η πίεση του παρεχόμενου αερίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, στις κατάλληλες θέσεις. Εάν η πίεση υπερβεί την αναγραφόμενη στην πινακίδα του
καυστήρα, ο εγκαταστάτης δεν πραγματοποιεί εκκίνηση του καυστήρα. Ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη.
3. Πραγματοποιεί εξαέρωση σε σημείο πριν από το συγκρότημα ρύθμισης (multi
block). Για την εξαέρωση κλείνει τον σφαιροκρουνό αερίου, ανοίγει την κατάλληλη
υποδοχή και διοχετεύει με ειδικό σωληνάκι τον αέρα στο περιβάλλον.
4. Τοποθετεί μανόμετρο στην ειδική υποδοχή του συγκροτήματος ρύθμισης για να
μετράει την πίεση κατά τη ρύθμιση, σύμφωνα με τις οδηγίες.
5. Ελέγχει τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Η τάση του ηλεκτρικού
δικτύου θα πρέπει να είναι συμβατή με τον καυστήρα.
6. Κάνει έλεγχο στεγανότητας της παροχής αερίου με χρήση φορητού ανιχνευτή αερίου.
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Ενδεικτική λίστα ελέγχων πριν από την πρώτη εκκίνηση
Ο καυστήρας είναι συναρμολογημένος και συνδεδεμένος, έτοιμος για εκκίνηση.
Τηρήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή, η τεχνική μελέτη και οι κανονισμοί.
Έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις.
Η εγκατάσταση θέρμανσης είναι γεμάτη με νερό.
Η δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη.
Τυχόν κλαπέ ασφαλείας είναι έτοιμα για λειτουργία.
Τα ντάμπερ καυσαερίων είναι ανοιχτά.
Οι ανεμιστήρες σε αερολέβητες λειτουργούν ορθά.
Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης.
Είναι έτοιμα τα σημεία λήψης δείγματος καυσαερίων.
Υπάρχει στεγανότητα του λέβητα μέχρι το σημείο λήψης δείγματος καυσαερίων,
ώστε να έχουμε αληθή μέτρηση καυσαερίων.
12. Η στάθμη του νερού είναι ελεγμένη.
13. Οι θερμοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι σε λειτουργική
κατάσταση.
14. Υπάρχει ζήτηση θέρμανσης.
15. Έγινε εξαέρωση.
16. Έχει πραγματοποιηθεί και καταγραφεί ο έλεγχος στεγανότητας του συγκροτήματος
ρύθμισης (βαλβίδων).
17. Έχει ελεγχθεί η πίεση του παρεχόμενου αερίου και είναι σωστή.
18. Οι διατάξεις αποκοπής αερίου είναι κλειστές.
19. Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης εάν απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι.
Πρέπει να ελέγχονται τα φυλλάδια οδηγιών και των άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Πρώτη εκκίνηση και ρυθμίσεις
Ο εγκαταστάτης ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή και εκτελεί σε γενικές γραμμές
τις εξής εργασίες:

Προρύθμιση:
Προσδιορίζει τις τιμές για την προρύθμιση από τα τεχνικά στοιχεία, πίνακες, διαγράμματα
και τύπους που περιέχονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του καυστήρα, χρησιμοποιώντας ως
δεδομένα την ισχύ του καυστήρα, την αντίθλιψη του λέβητα και το είδος του καυσίμου
(δεδομένη θερμογόνος δύναμη και δείκτης Wobbe).
Οι τιμές που προσδιορίζει για την προρύθμιση είναι: Η θέση του ντάμπερ αέρα, η θέση
του διασκορπιστή, η πίεση του αερίου και η παροχή του αερίου.
Με βάση τις τιμές αυτές ή/και τις όποιες άλλες οδηγίες του κατασκευαστή ο εγκαταστάτης κάνει την προρύθμιση του καυστήρα.

Δοκιμή λειτουργίας
α) Κάνει ένα πρώτο άναμμα χωρίς αέριο, δηλαδή ανοίγει και κλείνει τον σφαιροκρουνό
παροχής αερίου και πραγματοποιεί εκκίνηση λειτουργίας. Ο καυστήρας ξεκινάει, ο
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πιεσοστάτης αερίου διαπιστώνει ανεπάρκεια αερίου και διακόπτει τη λειτουργία με
σχετική ένδειξη. Ο τεχνικός κάνει επαναφορά.
β) Πραγματοποιεί πρώτη εκκίνηση του καυστήρα, έχοντας ήδη κάνει την απαιτούμενη
προρύθμιση. Ο καυστήρας τίθεται σε λειτουργία.
γ) Ο εγκαταστάτης κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις, κάνει μετρήσεις των
καυσαερίων, μετράει την πίεση ηρεμίας και λειτουργίας του αερίου και την πίεση του
μπεκ στις κατάλληλες υποδοχές του multi block σύμφωνα με τον κατασκευαστή και
κάνει όποιους άλλους ελέγχους μεγεθών και δοκιμές με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών τιμών. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνεται η ρύθμιση της πίεσης του αερίου, η
ρύθμιση του ντάμπερ αέρα, η θέση του διασκορπιστή και η ρύθμιση της έναυσης, τα
οποία έμμεσα ρυθμίζουν την ισχύ και την παροχή αερίου. Η ισχύς θα πρέπει να είναι
το 100% της ονομαστικής τιμής με την ενδεικνυόμενη παροχή (ή πίεση του ακροφυσίου σπανιότερα) με βάση τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που η ρύθμιση γίνει για
άλλη τιμή εκτός της ονομαστικής, αυτό (τιμή ρύθμισης και ονομαστική) πρέπει να
σημειωθεί σε ενδεικτική πινακίδα επάνω στη συσκευή με μόνιμο τρόπο. Στους διβάθμιους καυστήρες πραγματοποιείται ρύθμιση μερικού και πλήρους φορτίου. Επίσης,
υπάρχουν συσκευές στις οποίες η θερμική φόρτιση (ισχύς) έχει ήδη ρυθμιστεί από
τον κατασκευαστή, οπότε δεν απαιτείται αυτή η ρύθμιση.
δ) Ελέγχει εάν η παροχή αερίου αντιστοιχεί στην ενδεικνυόμενη βάση των τεχνικών
οδηγιών για την ισχύ του λέβητα. Για τον έλεγχο της παροχής χρησιμοποιεί ειδικό
παροχόμετρο κατάλληλο για το είδος του αερίου (φυσικό αέριο, LPG) ή συνήθως τον
μετρητή κατανάλωσης.
ε) Κ
 άνει επιπρόσθετες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως
ελεγχόμενη εκκίνηση, διορθώσεις στη διαμόρφωση της φλόγας, έλεγχο του ρεύματος ιονισμού, έλεγχο και ρύθμιση του πιεσοστάτη αερίου (σημείο μεταγωγής), έλεγχο
και ρύθμιση του πιεσοστάτη αέρα (σημείο μεταγωγής).

Τελικές εργασίες
α) Αφαιρεί τα όργανα που χρησιμοποίησε και κλείνει τα ανοίγματα μέτρησης.
β) Ελέγχει για στεγανότητα και οπτικά την εγκατάσταση, στερεώνει το καπάκι του καυστήρα.
γ) Καταγράφει τους ελέγχους και τις μετρήσεις, μαζί με τις μετρήσεις των καυσαερίων στο ειδικό φύλλο συντήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις § 7.3 και
5.4, ενώ για τη νέα εγκατάσταση συμπληρώνει επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία
το «πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εγκατάστασης και ρύθμισης συσκευών αερίου»,
και όπου προβλέπεται βάσει νομοθεσίας (υγραέριο) το «φύλλο επιτήρησης και
προληπτικής συντήρησης» σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής. Τα έγγραφα αυτά περιέχονται στον φάκελο της εγκατάστασης που κρατά σε αρχείο ο ιδιοκτήτης, ενώ υποβάλλονται επίσης στην αρμόδια
για την παροχή άδειας χρήσης υπηρεσία (εταιρεία αερίου).
δ) Δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στον χρήστη.

Διακοπή λειτουργίας
Για μικρής διάρκειας διακοπή λειτουργίας απαιτείται απλώς διακοπή της παροχής ρεύματος προς τον καυστήρα (όπως διακοπή θέρμανσης π.χ. μέσω θερμοστάτη). Για μεγάλης
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διάρκειας διακοπή λειτουργίας απαιτείται επιπλέον διακοπή της παροχής αερίου.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Αναφέρετε τα κύρια συστήματα πιεστικού καυστήρα αερίου.
Τι περιλαμβάνει η διάταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας καυσίμου (multi block);
Τι είναι ο προαερισμός στον θάλαμο καύσης;
Τι είναι ο έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στα είδη καυστήρων αερίου, έγινε περιγραφή
του ατμοσφαιρικού καυστήρα αερίου και ακολούθησε εκτενής περιγραφή της δομής και της λειτουργίας του πιεστικού καυστήρα αερίου που έχει τη μεγαλύτερη
εφαρμογή. Στη συνέχεια, ύστερα από αναφορά στη συνολικότερη εγκατάσταση
του λεβητοστασίου, αναπτύχθηκε γενικά η διαδικασία για την εγκατάσταση πιεστικού καυστήρα αερίου και τη δοκιμαστική λειτουργία του.
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7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι βασικές εργασίες του εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων που αφορούν τη συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα
αερίου, με μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων και τη συμπλήρωση του φύλλου συντήρησης, τον καθαρισμό του συστήματος καύσης και τέλος τη διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών. Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται
με ασφάλεια, για τον σκοπό αυτό αναπτύσσονται σχετικά μέτρα προστασίας.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Να έχει ο καταρτιζόμενος έναν γενικό οδηγό των εκτελούμενων εργασιών, έτσι
ώστε κατόπιν και της σχετικής πρακτικής και με τις οδηγίες του κατασκευαστή να
είναι σε θέση να:
• Εκτελεί την αρχική ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας νέου καυστήρα.
• Εκτελεί την τακτική συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα.
• Εκτελεί τον τακτικό καθαρισμό και συντήρηση του συστήματος καύσης.
• Συμπληρώνει το φύλλο συντήρησης.
• Κάνει διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.

Ε ΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

Ρύθμιση καυστήρα αερίου.
Όρια εκπομπών καυσαερίων.
Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων.
Φύλλο συντήρησης.
Μέτρα ασφάλειας.

7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Όπως ήδη αναφέρθηκε και στους καυστήρες πετρελαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συντήρηση και ρύθμιση του συστήματος καύσης γίνεται μόνο από κάτοχο κατάλληλης άδειας εγκαταστάτη-συντηρητή. Για κοινές εγκαταστάσεις θέρμανσης η συντήρηση
προβλέπεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και γενικά περιλαμβάνει:
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• Έλεγχο και καθαρισμό, εάν απαιτείται, του λέβητα (φλογοθαλάμου, καπνοθαλάμου), του καπναγωγού και της καπνοδόχου.
• Γενικότερο έλεγχο της εγκατάστασης στο λεβητοστάσιο (συσκευές, διατάξεις ασφαλείας κ.λπ.).
• Έλεγχο και τακτική συντήρηση του καυστήρα.
• Αποκατάσταση βλαβών εάν υπάρχουν.
• Έλεγχο στεγανότητας βαλβίδων.
• Εξαέρωση στο multi block.
• Μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων.
• Ρύθμιση του καυστήρα.
• Συμπλήρωση φύλλου συντήρησης και παράδοση στον ιδιοκτήτη.
Για τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης ο λέβητας πρέπει να έχει παραμείνει εκτός
λειτουργίας από την προηγούμενη μέρα.
Σε όλες τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης ακολουθούνται οι τεχνικές οδηγίες του
κατασκευαστή του εξοπλισμού και οι ισχύοντες κανονισμοί.

Έλεγχος και καθαρισμός λέβητα και καπνοδόχου
Οι εργασίες αυτές γενικά περιλαμβάνουν:
1. Άνοιγμα της πόρτας του φλογοθαλάμου και των ειδικών θυρίδων καθαρισμού του
καπνοθαλάμου και της καπνοδόχου για έλεγχο.
2. Εάν διαπιστωθούν καπνιές γίνεται καθαρισμός (βούρτσα, ηλεκτρική σκούπα) και το
γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη στον έλεγχο και στη ρύθμιση του καυστήρα που
θα ακολουθήσει.
3. Επιθεωρείται ο θάλαμος καύσης για τυχόν ρωγμές ή φθορές.
4. Άνοιγμα των ειδικών θυρίδων, εξαγωγή και επιθεώρηση των στροβιλιστών καυσαερίων (ελατήρια) και σε περίπτωση που απαιτείται γίνεται αντικατάστασή τους.
5. Έλεγχο του ρυθμιστή τραβήγματος της καπνοδόχου για σωστή τοποθέτηση και
ελευθερία κίνησης του ντάμπερ.

7.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
Οι εργασίες τακτικής συντήρησης και ρύθμισης πιεστικού καυστήρα αερίου εκτελούνται από κάτοχο κατάλληλης άδειας εγκαταστάτη-συντηρητή σύμφωνα πάντα με τις
τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από συντήρηση ή επισκευή:
1. Γίνεται έλεγχος διαρροής με φορητό ανιχνευτή αερίου.
2. Διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Διακόπτεται η παροχή καυσίμου.

Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης και ρύθμισης είναι:

Έλεγχος και καθαρισμός:
• Φτερωτής και στομίου αναρρόφησης.
• Εξοπλισμού έναυσης.
• Φλογοκεφαλής και διασκορπιστή.
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•
•
•
•

Φίλτρου αερίου.
Ντάμπερ αέρα.
Κινητήρα.
Αισθητηρίου φλόγας.

Έλεγχος λειτουργικότητας
•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργία του καυστήρα με τη διαδοχή λειτουργιών.
Εξοπλισμού έναυσης.
Πιεσοστάτη αέρα.
Πιεσοστάτη αερίου.
Παρακολούθηση φλόγας.
Στεγανότητας στο συγκρότημα ρύθμισης (βαλβίδες).
Εξαερισμός στο σημείο πριν από το συγκρότημα ρύθμισης.

Αποσυναρμολόγηση, έλεγχος-ρύθμιση και επανατοποθέτηση
• Αφαίρεση και έλεγχος της κεφαλής μίξης.
• Ρυθμίσεις της κεφαλής μίξης, έλεγχος της θέσης των ηλεκτροδίων και της διάστασης
ελέγχου του ανοίγματος αερίου, επανατοποθέτηση. Χρησιμοποιείται παχύμετρο για
τον έλεγχο των αποστάσεων.
• Μέτρηση σήματος και ρύθμιση ακίδας ιονισμού.
• Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση φτερωτής και κινητήρα.
• Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση συστήματος ντάμπερ αέρα.
• Αφαίρεση, καθαρισμός και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση φίλτρου αερίου.

7.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Κατά την τακτική συντήρηση πιεστικού καυστήρα αερίου καυσίμου πραγματοποιείται
ρύθμιση με διαδικασία ανάλογη αυτής που περιγράφηκε στην § 6.4, κατά την αρχική
εγκατάσταση.
Ο αδειούχος συντηρητής κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Για να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις κάνει μετρήσεις των
καυσαερίων, πραγματοποιεί μέτρηση της πίεσης ηρεμίας και λειτουργίας του αερίου στις
κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, με μανόμετρο και όποιους άλλους
ελέγχους μεγεθών και δοκιμές με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών τιμών. Στις ρυθμίσεις
περιλαμβάνεται η ρύθμιση της πίεσης του αερίου, η ρύθμιση του ντάμπερ αέρα, η θέση
του διασκορπιστή και η ρύθμιση της έναυσης, από τις οποίες ρυθμίζονται έμμεσα η ισχύς
και η παροχή αερίου (στόχος η λειτουργία στο 100% της ισχύος, με τη συνιστώμενη από
τον κατασκευαστή παροχή). Σε περίπτωση που η ρύθμιση γίνει σε ισχύ διαφορετική από
την ονομαστική, αυτή η τιμή θα πρέπει να σημειωθεί με μόνιμο τρόπο επάνω στη συσκευή.
Στους διβάθμιους καυστήρες πραγματοποιείται ρύθμιση μερικού και πλήρους φορτίου.
Σε περίπτωση που κατά τον καθαρισμό βρέθηκαν καπνιές ελέγχει λεπτομερώς τη διαμόρφωση της φλόγας και κάνει τις ανάλογες διορθωτικές κινήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες.
Ελέγχει εάν η παροχή αερίου αντιστοιχεί στην ενδεικνυόμενη βάση των τεχνικών
οδηγιών για την ισχύ του λέβητα. Για τον έλεγχο της παροχής χρησιμοποιεί ειδικό πα131
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ροχόμετρο κατάλληλο για το είδος του αερίου (φυσικό αέριο, LPG) ή συνήθως τον
μετρητή κατανάλωσης.
Οι μετρήσεις των καυσαερίων πραγματοποιούνται από τον ειδικό αναλυτή, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην § 5.3, όπου αναφέρονται επίσης τα όρια εντός των οποίων θα
πρέπει να βρίσκονται οι μετρήσεις των εκπομπών για τα αέρια καύσιμα. Οι τιμές αυτές
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται
κατά τη ρύθμιση στα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), λόγω της επικινδυνότητάς του.
Στο φυσικό αέριο τα επίπεδα αιθάλης είναι μηδενικά και του CO2 είναι χαμηλότερα από
του πετρελαίου, καθώς περιέχει λιγότερο άνθρακα από το πετρέλαιο.

Φύλλο συντήρησης
Η τεκμηρίωση του τακτικού ελέγχου και της ρύθμισης του καυστήρα πραγματοποιείται με
τη συμπλήρωση από τον εγκαταστάτη-συντηρητή του ειδικού φύλλου συντήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § 5.4 και όπως αυτό επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.
Το φύλλο συντήρησης, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις,
ο συντηρητής το παραδίδει στον ιδιοκτήτη. Επίσης, όπου προβλέπεται βάση νομοθεσίας
(υγραέριο) συμπληρώνει κατάλληλα το φύλλο επιτήρησης και προληπτικής συντήρησης συσκευών αερίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο επίσης
τηρεί σε αρχείο ο ιδιοκτήτης.

7.4 ΒΛΑΒΕΣ, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σε περίπτωση βλάβης ή αντικανονικής λειτουργίας σε εγκατάσταση καύσης αερίου μπορεί
να επέμβει για την αποκατάστασή της μόνο ο κάτοχος της κατάλληλης άδειας εγκαταστάτη-συντηρητή.
Σε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται ειδική παράγραφος
με αιτίες και αποκατάσταση βλαβών. Στα ηλεκτρονικά όργανα οι βλάβες εμφανίζονται
στην οθόνη με αντίστοιχους κωδικούς σφάλματος ή/και ενδεικτικές λυχνίες βλάβης και ο
τεχνικός θα πρέπει να ανατρέξει στον σχετικό πίνακα στο εγχειρίδιο για να αντιστοιχίσει
την αιτία και τις ενέργειες αποκατάστασης.
Στο παρόν θα αναφερθούν κάποιοι γενικοί κανόνες και οι συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων.
Σε περίπτωση βλάβης και προτού να εξετάσει τον καυστήρα ο αδειούχος εγκαταστάτης-συντηρητής ελέγχει πρώτα εάν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας όπως:
• Εάν υπάρχει παροχή ρεύματος.
• Εάν υπάρχει καύσιμο (περίπτωση υγραερίου).
• Εάν είναι σωστή η πίεση παροχής αερίου και ο σφαιροκρουνός ανοιχτός.
• Εάν όλα τα όργανα ελέγχου και ασφάλειας είναι σωστά ρυθμισμένα (θερμοστάτες,
υδροστάτες, πιεσοστάτες, επιτηρητές στάθμης, χρονοδιακόπτες, διακόπτες ορίων
κ.λπ.).
Εάν διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν προέρχεται από εξωτερική αιτία πρέπει να ελεγχθούν
οι λειτουργίες του καυστήρα.
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Οι συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων και οι αντίστοιχες αιτίες είναι:
1. Ο κινητήρας δεν ξεκινάει: Χαλασμένος πυκνωτής, χαλασμένος κινητήρας, η επαφή
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

του πιεσοστάτη αέρα είναι συνεχώς κλειστή.
Ανεπαρκής αέρας (κλείδωμα μετά την εκκίνηση ή κατά τη λειτουργία του κινητήρα): Η επαφή πιεσοστάτη αέρα δεν κλείνει, ελαττωματικό σωληνάκι πιεσοστάτη
αέρα, λερωμένη φτερωτή, ελαττωματικός πιεσοστάτης αέρα.
Ανεπαρκές αέριο: Δεν υπάρχει αέριο ή κλειστός σφαιροκρουνός, η επαφή πιεσοστάτη αέρα δεν κλείνει, πτώση πίεσης αερίου, π.χ. λερωμένο φίλτρο αερίου.
Δεν γίνεται έναυση: Βραχυκυκλωμένα ή διάκενο ηλεκτροδίων έναυσης πολύ μεγάλο, βρόμικα ηλεκτρόδια, σπασμένη μόνωση, γείωση ηλεκτροδίου ή γραμμή υψηλής
τάσης, μετασχηματιστής υψηλής τάσης χαλασμένος, έλλειψη τάσης στην έξοδο του
διαχειριστή καύσης (ελαττωματικός διαχειριστής καύσης).
Φλόγα μετά το σβήσιμο: Διαρροή στη βαλβίδα.
Το αισθητήριο φλόγας δεν ανταποκρίνεται: Καλώδιο ή και ακίδα ιονισμού.
Στη φάση προαερισμού ο καυστήρας σταματά: Πρόβλημα στην παροχή αέρα.
Λευκός καπνός στα καυσαέρια: Πιθανή διαρροή νερού εντός του λέβητα.

7.5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τόσο στους ισχύοντες κανονισμούς όσο και στα τεχνικά εγχειρίδια των προϊόντων από
τους κατασκευαστές αναγράφονται πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας και για τη χρήση του εξοπλισμού, τις οποίες ο τεχνικός πρέπει να διαβάσει και να εφαρμόσει. Ακολούθως
πρέπει με βάση αυτά να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στον ιδιοκτήτη και ενδεχομένως
να χρειαστεί να κάνει και κάποιες σημάνσεις ειδοποίησης στον χώρο του λεβητοστασίου.
Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών στο λεβητοστάσιο πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα:
1. Είναι απαραίτητη η τήρηση των κανονισμών και των τεχνικών οδηγιών των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπονται μετασκευές του εξοπλισμού χωρίς
την έγκριση του κατασκευαστή.
2. Επέμβαση γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και αδειούχο τεχνικό (για το σύστημα καύσης εγκαταστάτης-συντηρητής).
3. Πραγματοποιείται η προβλεπόμενη τακτική συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης.
4. Απαραίτητη η χρήση Μ.Α.Π.
5. Ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις.
6. Ηλεκτρολογική ασφάλεια: Οι εργασίες ηλεκτρικής παροχής γίνονται μόνο από
αδειούχο ηλεκτρολόγο. Φθαρμένα τμήματα (καλώδια κ.λπ.) αντικαθίστανται
άμεσα. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτομο
για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άμεσα τη γενική παροχή
ρεύματος. Λαμβάνονται μέτρα προστασίας, μονωτικά γάντια και παπούτσια, μονωμένα εργαλεία και όργανα κ.λπ.
7. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, απομονώνεται ηλεκτρικά ο εξοπλισμός, ασφαλίζεται ο γενικός διακόπτης, ώστε να μην τεθεί τυχαίως
εντός. Διακόπτεται η παροχή καυσίμου.
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8. Ελέγχεται η ύπαρξη των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας βάσει κανονισμών.

Ελέγχονται οι πυροσβεστήρες εάν είναι γομωμένοι.
9. Ελέγχεται η τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων του λεβητοστασίου και της δεξαμενής ή των φιαλών (για την περίπτωση του υγραερίου).
10. Το κάπνισμα απαγορεύεται.
11. Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται κατά τις επισκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και να προέρχονται από αξιόπιστους
κατασκευαστές και αντιπροσώπους.

Διαρροή αερίου
Ο κυριότερος κίνδυνος στις εγκαταστάσεις καύσης αερίου είναι η διαρροή, καθώς αυτή
μπορεί να προκαλέσει δημιουργία εκρηκτικού μίγματος αέρα/αερίου. Με την ύπαρξη πηγής
ανάφλεξης το αποτέλεσμα είναι έκρηξη. Για τον λόγο αυτό συνιστάται ακόμη και όπου δεν
είναι υποχρεωτική βάσει κανονισμού η τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου, ο οποίος συνδέεται με
ηλεκτροβαλβίδα διακοπής της παροχής, ειδικά όταν πρόκειται για κλειστούς χώρους.

Προσοχή στα εγκαύματα
Μερικά μέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, φλάντζα καυστήρα κ.λπ.) παραμένουν ζεστά
κατά τη λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν πριν αρχίσουμε εργασίες στον
καυστήρα. Κανονικά η λειτουργία του πρέπει να έχει διακοπεί από την προηγούμενη μέρα.

Επίπεδα θορύβου
Λόγω των συνθηκών του λεβητοστασίου μπορεί η στάθμη θορύβου να είναι μη ανεκτή. Τότε
πρέπει να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό ωτοασπίδες ή άλλα προστατευτικά μέσα.

Προστασία του περιβάλλοντος
Όλα τα εργασιακά απόβλητα, όπως άχρηστος εξοπλισμός, πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο που να προστατεύουν το περιβάλλον

Σε περίπτωση κινδύνου - Μέτρα που λαμβάνονται από τους χρήστες όταν υπάρχει οσμή
αερίου
Όταν γίνεται αντιληπτή οσμή αερίου πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας από
τους χρήστες για την αποφυγή ατυχημάτων και να μην προκληθεί έκρηξη. Τέτοια μέτρα
είναι:
Κλείσιμο αμέσως της κεντρικής αποφρακτικής διάταξης αερίου (στην είσοδο του κτιρίου).
Άνοιγμα αμέσως σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.
Δεν ανοίγονται ηλεκτρικοί διακόπτες και συσκευές, δεν χρησιμοποιούνται κινητά.
Σβήσιμο κάθε φλόγας ή τσιγάρου.
Εάν η οσμή του αερίου προέρχεται από το υπόγειο, γίνεται αερισμός χωρίς να εισέλθει
κάποιος.
Ειδοποιούνται όλοι οι ένοικοι και εξέρχονται από το κτίριο.
Ειδοποίηση αμέσως μέσω τηλεφώνου εκτός οικίας για άμεση επέμβαση στην Εταιρεία
Παροχής Αεριού (εάν πρόκειται για φυσικό αέριο και διαρροή στη γραμμή τροφοδοσίας),
στον εγκαταστάτη και εάν απαιτείται σε αστυνομία και πυροσβεστική. Τα νούμερα των
τηλεφώνων πρέπει να είναι διαθέσιμα.
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Γενικά πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και πυρασφάλειας που προβλέπονται
από τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αναφέρετε τις απαιτούμενες ενέργειες πριν από την έναρξη της συντήρησης

και επισκευής καυστήρα αερίου.

2. Αναφέρετε βασικά στοιχεία ρύθμισης του πιεστικού καυστήρα αερίου.
3. Αναφέρετε πιθανές αιτίες για τη μη εκκίνηση του κινητήρα σε πιεστικό καυ-

στήρα αερίου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε γενική περιγραφή των βασικών εργασιών της ρύθμισης
του πιεστικού καυστήρα αερίου, με μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων και συμπλήρωση του φύλλου συντήρησης. Έγινε επίσης περιγραφή των εργασιών καθαρισμού και τακτικής συντήρησης στο σύστημα καύσης, καθώς επίσης αναφέρθηκαν συνήθεις περιπτώσεις βλάβης και οι πιθανές αιτίες αυτών. Τέλος, έγινε αναφορά σειράς απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάγκη για αυτονομία και η οικονομικότερη χρήση
του φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των επίτοιχων λεβήτων αερίου τα τελευταία χρόνια, για την κάλυψη κυρίως των αναγκών θέρμανσης
κατοικιών. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια γενική περιγραφή της δομής
και της λειτουργίας των επίτοιχων λεβήτων αερίου και στη συνέχεια των εργασιών
εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης αυτών. Τέλος, αναφέρονται συχνές βλάβες και οι αντίστοιχες πιθανές αιτίες αυτών.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος μια γενική γνώση αφενός μεν της δομής και της
λειτουργίας των επίτοιχων λεβήτων αερίου, αφετέρου δε να έχει έναν γενικό οδηγό των εκτελούμενων εργασιών για την εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών. Κατόπιν μελέτης του κεφαλαίου αυτού και της σχετικής
πρακτικής και με τις οδηγίες του κατασκευαστή να είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τη δομή και τη λειτουργία ενός επίτοιχου λέβητα αερίου.
• Πραγματοποιεί την τοποθέτηση και εγκατάσταση.
• Εκτελεί την αρχική ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας.
• Εκτελεί την τακτική συντήρηση, καθαρισμό και ρύθμιση.
• Συμπληρώνει το φύλλο συντήρησης.
• Κάνει διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.

Ε ΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

Επίτοιχος λέβητας αερίου.
Επίτοιχος λέβητας με αισθητήρα λ.
Έλεγχος στεγανότητας.
Εξαέρωση.
Φύλλο συντήρησης.

8.1 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Ο επίτοιχος λέβητας αερίου είναι ένας μικρός λέβητας ή λέβητας μπόιλερ ή μόνο μπόιλερ
που χρησιμεύει με αυτόνομη λειτουργία για τη θέρμανση χώρων και την παροχή ζεστού
νερού χρήσης. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως αυτονομία, μικρές διαστάσεις, αθόρυβη
137

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

και οικονομική λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, εύκολη τοποθέτηση, είναι φιλικός προς το περιβάλλον, έχει μικρής διατομής καμινάδα κ.λπ. Είναι έτοιμες συσκευές και χρειάζεται απλώς να συνδεθούν με τις σωληνώσεις,
το ηλεκτρικό ρεύμα και την απαγωγή καυσαερίων. Απαιτείται να φέρουν σήμανση CE και
να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία-κανονισμούς.
Ονομάζονται επίτοιχες μονάδες αερίου ή επίτοιχοι λέβητες αερίου ή επίτοιχοι θερμαντήρες χώρων αερίου.
Είδη επίτοιχων λεβήτων
Διακρίνονται ως εξής:
α) Σε απλό και συμπυκνωμάτων. Η διαφορά είναι ότι οι επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπυκνωμάτων πραγματοποιούν ανάκτηση της θερμοκρασίας που περιέχεται στα
καυσαέρια, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
β) Σε απλό και συνδυασμένης λειτουργίας. Ο απλός είναι μόνο για θέρμανση χώρων,
ενώ ο συνδυασμένης λειτουργίας παρέχει επιπλέον ζεστό νερό χρήσης (ενσωματωμένη λειτουργία μπόιλερ).
γ) Σε ανοιχτού θαλάμου και κλειστού θαλάμου. Στους κλειστού θαλάμου ο αέρας για
την καύση λαμβάνεται από διαφορετικό χώρο από τον χώρο εγκατάστασης με σύνδεση τοίχου.
δ) Σε απλής και αναλογικής λειτουργίας.
ε) Επίτοιχοι λέβητες με αισθητήρα λ (Lambda Pro Control). Πρόκειται για επίτοιχους
λέβητες οι οποίοι περιέχουν ειδική συσκευή που ρυθμίζει καθ’ όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας του λέβητα το μίγμα αέρα-καυσίμου για να επιτυγχάνεται τέλεια
καύση με τον μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης και την ελάχιστη εναπόθεση βρομιάς
μέσα στον θάλαμο. Ο αισθητήρας λ αναλύει ανά πάσα στιγμή την ποιότητα των
καυσαερίων και φροντίζει να κάνει το μηχάνημα την καλύτερη καύση και άρα να
έχει πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση. Επίσης, μειώνει και τη βρομιά στον
θάλαμο καύσης αφού τα υπολείμματα της καύσης είναι λιγότερα. Ουσιαστικά αυτορυθμίζεται ανά πάσα ώρα και στιγμή ανάλογα με τις συνθήκες (ποιότητα αερίου, υγρασία αέρα κ.λπ.). Ο ανεμιστήρας που προσάγει τον αέρα σε τέτοιους επίτοιχους λέβητες είναι μεταβλητών στροφών για να μπορεί να συνεργαστεί με τον
αισθητήρα λ και να δώσει το καλύτερο μίγμα καυσίμου-αέρα.

Δομή επίτοιχων λεβήτων
Οι επίτοιχοι λέβητες (εικόνα 29 σε τομή) ως γενική περιγραφή:
Αποτελούνται από ορθογώνιο μεταλλικό κέλυφος με εξωτερικό αφαιρούμενο κάλυμμα.
Τοποθετούνται σε τοίχο με κατάλληλη στερέωση.
Στο εσωτερικό του κελύφους περιέχεται σε μικρογραφία ο εξοπλισμός του συστήματος
καύσης αερίου:
Ο καυστήρας περιέχει ηλεκτρόδια έναυσης και επιτήρησης.
Η μονάδα ρύθμισης αερίου περιέχει την ασφάλεια έλλειψης νερού, τον ρυθμιστή λειτουργίας και τον ρυθμιστή πίεσης.
Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας, στον οποίο τα θερμά καυσαέρια αποδίδουν τη
θερμότητά τους στο νερό θέρμανσης. Περιέχει πτερύγια για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της
θερμότητας.
Ο περιοριστής θερμοκρασίας προστατεύει τη συσκευή έναντι υπερθέρμανσης.
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Κυκλοφορητής.
Δοχείο διαστολής.
Μανόμετρο.
Θερμόμετρο θερμοκρασίας προσαγωγής.
Κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων.
Εξαεριστικό.
Ο ρυθμιστής λειτουργίας ανοίγει και κλείνει την προσαγωγή αερίου.
Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου (κύρια βαλβίδα αερίου) ρυθμίζει την παροχή αερίου που
είναι αναγκαία για τη θέρμανση.
Σε επίτοιχους λέβητες συμπύκνωσης υπάρχει επιπλέον περιοχή συμπύκνωσης των
υδρατμών των καυσαερίων, με συλλέκτη συμπυκνωμάτων και σύνδεση αποχέτευσης.
Σε επίτοιχους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας περιέχεται δευτερεύων εναλλάκτης
θερμότητας στον οποίο μεταδίδεται θερμότητα από το θερμό νερό θέρμανσης με ανακυκλοφορία στο νερό χρήσης, ή ο πρωτεύων εναλλάκτης είναι διπλός για εναλλακτική
λειτουργία. Στους λέβητες αυτούς υπάρχει βαλβίδα μετατροπής λειτουργίας προτεραιότητας.
Πίνακας χειρισμού και ρυθμίσεων.
Τα σύγχρονα μοντέλα περιέχουν επίσης:
Ενσωματωμένο πίνακα αντιστάθμισης, με δυνατότητα ρυθμίσεων μέσω ηλεκτρονικού
πίνακα χειρισμού.
Αυτοδιάγνωση βλαβών.

Πίνακας χειρισμού
Περιλαμβάνει διακόπτη ON-OFF, ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης, ρύθμιση θερμοκρασίας νερού χρήσης και δυνατότητα μετατροπής παραμέτρων (μόνο από τον εγκαταστάτη).

8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Οι εργασίες σύνδεσης αερίου και η ρύθμιση και εκκίνηση στους επίτοιχους λέβητες επιτρέπεται να γίνονται μόνο από αδειούχους εγκαταστάτες αερίων καυσίμων. Για την εγκατάσταση και λειτουργία επίτοιχων λεβήτων τηρούνται γενικά οι ισχύοντες κανονισμοί και η
νομοθεσία.
Γενικά, η εγκατάσταση και ρύθμιση επίτοιχου λέβητα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή και περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση
1. Αποτύπωση-σημάδεμα στον τοίχο των σημείων στήριξης και της αναμονής των σω-

ληνώσεων.

2. Εγκατάσταση (κρέμασμα) του λέβητα στον τοίχο.
3. Σύνδεση των καπναγωγών, οι οποίοι είναι ειδικών προδιαγραφών και διαστάσεων

σύμφωνα με τις οδηγίες. Στις οδηγίες επίσης προδιαγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης.
4. Υδραυλική σύνδεση νερού θέρμανσης (ζεστό-κρύο) και νερού χρήσης (ζεστό-κρύο),
όταν ο λέβητας είναι συνδυασμένης λειτουργίας. Οι συνδέσεις γίνονται στις κατάλληλες αναμονές σύμφωνα με τις οδηγίες.
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5. Σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας σε αποχέτευση (άδειασμα).
6. Σύνδεση αερίου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, όπου γίνεται σύνδεση

7.
8.

9.
10.

της ειδικής βαλβίδας αερίου στην κατάλληλη υποδοχή. Πραγματοποιείται επίσης
έλεγχος στεγανότητας και εξαέρωση.
Σύνδεση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων (εάν πρόκειται για λέβητα συμπυκνωμάτων).
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Πραγματοποιούνται στον ηλεκτρικό πίνακα του λέβητα,
σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνδέονται και οι θερμοστάτες και τα αισθητήρια χώρων
όπου υπάρχουν.
Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης με νερό και εξαέρωση σύμφωνα με τις
οδηγίες.
Ρύθμιση και έναυση του λέβητα.

Ρύθμιση και εκκίνηση
Τα διαδοχικά βήματα για τη ρύθμιση και εκκίνηση του επίτοιχου λέβητα ακολουθούν τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Γενικά οι εργασίες για τη ρύθμιση του λέβητα περιλαμβάνουν: Έλεγχο της προρύθμισης του κατασκευαστή, έλεγχο συμβατότητας αερίου, έλεγχο προηγούμενων εργασιών,
έλεγχο διαρροών με φορητό ανιχνευτή αερίου, μέτρηση και έλεγχο της πίεσης ηρεμίας,
δοκιμαστική εκκίνηση, μέτρηση της πίεσης λειτουργίας. Επίσης, τοποθετείται ο αναλυτής
καυσαερίων σε κατάλληλη θέση στην καμινάδα, όπου γίνονται οι απαιτούμενες μετρήσεις.
Με βάση τις μετρήσεις αυτές κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας γίνονται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή οι ρυθμίσεις της καύσης του λέβητα, με τρόπο ανάλογο αυτού
του πιεστικού καυστήρα αερίου.
Εφόσον οι μετρούμενες τιμές είναι οι επιθυμητές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις αποδεκτές τιμές των ορίων καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό, ο
λέβητας τίθεται σε κανονική λειτουργία.

Φύλλο συντήρησης
Με βάση τις μετρήσεις συμπληρώνεται και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη το φύλλο συντήρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις § 5.4 και 7.3 και όπως αυτό επισυνάπτεται στο
Παράρτημα 4.
Άλλες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ανάλογα πάντα με τον
τύπο της συσκευής είναι:
1. Ρύθμιση της ταχύτητας του κυκλοφορητή.
2. Ρυθμίσεις της λειτουργίας με λέβητα αντιστάθμισης.
Με το τέλος της εγκατάστασης δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στον χρήστη.

8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Επιθεώρηση και συντήρηση
Πραγματοποιείται ετήσια τακτική επιθεώρηση και συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή, από κάτοχο κατάλληλης άδειας εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων.
Ο συντηρητής πριν από τη συντήρηση διασφαλίζει ότι:
1. Η βάνα του αερίου είναι κλειστή και ασφαλισμένη από ανεπιθύμητο άνοιγμα.
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2. Έχει διακοπεί η παροχή τάσης ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση και έχει

ασφαλιστεί η ανεπιθύμητη επαναφορά αυτής.
Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση ενδεικτικά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:
1. Οπτικό έλεγχο, αποσύνδεση και καθαρισμό εξαρτημάτων, αποσύνδεση και καθαρισμό καυστήρα.
2. Έλεγχο στο δοχείο διαστολής.
3. Έλεγχο και καθαρισμό του εναλλάκτη θέρμανσης.
4. Έλεγχο του ηλεκτροδίου ανάφλεξης και ιονισμού.
5. Έλεγχο της στεγανότητας των τμημάτων της συσκευής στα οποία οδεύει αέριο.
6. Μέτρηση ρεύματος ιονισμού.
7. Καθαρισμό του εναλλάκτη του νερού χρήσης.
8. Έλεγχο των συνδέσεων στην πλευρά του ζεστού νερού χρήσης για ενδεχόμενες
επικαθίσεις αλάτων και τις συνδέσεις στην πλευρά του κρύου νερού ύδρευσης για
επικαθίσεις βρομιάς.
9. Έλεγχο αισθητηρίων θερμοκρασίας.
10. Μετρήσεις καυσαερίων.
Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του λέβητα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση πεπιεσμένος αέρας, ειδική βούρτσα ή νερό. Εξαρτήματα με βλάβες ή φθορές
αντικαθίστανται με νέα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του λέβητα,
σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Μετρήσεις καυσαερίων – συμπλήρωση φύλλου συντήρησης
Πραγματοποιούνται από τον ειδικό αναλυτή, ο οποίος τοποθετείται σε κατάλληλη θέση
στην καμινάδα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν είναι εντός των
αποδεκτών ορίων ρύπων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ακολουθούνται οι κατάλληλες οδηγίες ρύθμισης και πραγματοποιείται επανέλεγχος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και ο ετήσιος έλεγχος καταγράφονται από τον συντηρητή στο
ειδικό φύλλο συντήρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις § 5.4, 7.3 και 8.2 και όπως
αυτό επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4. Το φύλλο συντήρησης στο οποίο καταγράφονται
και τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις παραδίδονται στον ιδιοκτήτη.

8.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Αποκατάσταση βλαβών – αντικανονικής λειτουργίας
Στις οδηγίες του κατασκευαστή περιλαμβάνεται ειδική παράγραφος με αιτίες και αποκατάσταση βλαβών. Οι βλάβες εμφανίζονται συχνά με αντίστοιχους κωδικούς σφάλματος ή
φωτεινές ενδείξεις και ο τεχνικός θα πρέπει να ανατρέξει στο εγχειρίδιο οδηγιών για να
αντιστοιχίσει την αιτία και τις ενέργειες αποκατάστασης.
Στο παρόν θα αναφερθούν κάποιοι γενικοί κανόνες και οι συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων.
Σε περίπτωση βλάβης και προτού να εξετάσει τον καυστήρα ο αδειούχος εγκαταστάτης-συντηρητής ελέγχει πρώτα εάν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας όπως:
• Εάν υπάρχει παροχή ρεύματος.
• Εάν υπάρχει παροχή καυσίμου στη σωστή πίεση παροχής.
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• Εάν όλα τα όργανα ελέγχου είναι σωστά ρυθμισμένα (θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες, θερμοκρασία κ.λπ.).
Εάν διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν προέρχεται από εξωτερική αιτία, πρέπει να ελεγχθεί
η λειτουργία της συσκευής.
Ενδεικτικές περιπτώσεις προβλημάτων και οι αντίστοιχες αιτίες είναι:
1. Σφάλματα κατά την εκκίνηση: Δεν υπάρχει ζήτηση επειδή ο θερμοστάτης είναι χαμηλά, δεν ξεκινάει ο ανεμιστήρας (έλεγχος καλωδίων, τροφοδοσίας και αυτοματισμού του), δεν πραγματοποιείται έναυση (έλεγχος διάταξης έναυσης), δεν ανοίγει η
βαλβίδα αερίου (ελέγχουμε την πίεση και την τάση στη βαλβίδα), δεν δημιουργείται
ρεύμα ιονισμού (μετράμε το ρεύμα ιονισμού, ελέγχουμε τη θέση των ηλεκτροδίων
και την παροχή αερίου εάν θέλει εξαέρωση), δεν λειτουργεί ο καυστήρας (σβήνει
και ξανανάβει) (ελέγχουμε τη στεγανότητα της καμινάδας για ανακύκλωση των
καυσαερίων καθώς και την πίεση του αερίου).
2. Η συσκευή παραμένει σε σταθερή λειτουργία: Βλάβη στο εξωτερικό αισθητήριο.
3. Ο καυστήρας δηλώνει βλάβη: Βλάβη στο αισθητήριο θερμοκρασίας του λέβητα,
βλάβη στον αισθητήρα ροής, βλάβη στο αισθητήριο θερμοκρασίας καυσαερίων,
σφάλμα στο κύκλωμα ασφαλείας (θερμοστάτης, πλακέτα), βλάβη στα ηλεκτρόδια
ιονισμού (εμφάνιση φλόγας πριν από την εκκίνηση ή άλλη δυσλειτουργία), χαμηλή
πίεση νερού (προσθήκη νερού στην εγκατάσταση), υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής τιμής καυσαερίων, θερμοστάτης ασφαλείας εκτός (έλεγχος πληρότητας νερού
στην εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή, εξαέρωση εγκατάστασης,
βλάβη στον θερμοστάτη ασφαλείας), η βαλβίδα καυσίμου κλείνει καθυστερημένα,
βλάβη ανεμιστήρα, πρόβλημα αποκωδικοποιητή, βλάβη στο κοντρόλ του καυστήρα.
4. Το νερό χρήσης δεν θερμαίνεται: Βλάβη στο αισθητήριο θερμοκρασίας του μπόιλερ ή κομμένο καλώδιο.
Κατά την αποκατάσταση των βλαβών ο συντηρητής αντικαθιστά τα εξαρτήματα που
είναι φθαρμένα ή έχουν υποστεί βλάβη με νέα κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τις οδηγίες του κατασκευαστή, προερχόμενα μόνο από αξιόπιστους κατασκευαστές
και αντιπροσώπους και συνοδευόμενα από τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Μέτρα ασφάλειας
Τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει κανονισμών και νομοθεσίας καθώς και βάσει
των οδηγιών των κατασκευαστών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Είναι απαραίτητη η τήρηση των τεχνικών οδηγιών των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπονται μετασκευές του εξοπλισμού χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
2. Επέμβαση γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και αδειούχο τεχνικό για το σύστημα καύσης (εγκαταστάτης-συντηρητής), ο οποίος χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα
Μ.Α.Π.
3. Σε περιπτώσεις επίτοιχων λεβήτων που τοποθετούνται εντός κλειστών χώρων συνιστάται η τοποθέτηση ανιχνευτή αερίου σε σύνδεση με ηλεκτροβάνα διακοπής της
παροχής αερίου.
4. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος γίνονται μόνο από ειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο, με λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας.
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5. Πραγματοποιείται η προβλεπόμενη τακτική συντήρηση και ρύθμιση της εγκατά6.
7.
8.

9.

στασης.
Επίγνωση του κινδύνων των αερίων καυσίμων και τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Οι χρήστες έχουν λάβει και τηρούν τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της εγκατάστασης.
Γνώση και εφαρμογή τόσο από τους συντηρητές-εγκαταστάτες όσο και από τους
χρήστες των απαραίτητων μέτρων στην περίπτωση οσμής αερίου, όπως έχουν
ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενες παραγράφους (διακοπή κεντρικής παροχής κτιρίου, αερισμός χώρων, απαγόρευση καπνίσματος, απαγόρευση φλόγας ή
σπινθήρα, απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών διακοπτών, ειδοποίηση υπευθύνων με
τηλέφωνο εκτός κτιρίου κ.λπ.).
Προστασία από εγκαύματα, χρήση Μ.Α.Π, επέμβαση σε συσκευές που έχουν
κρυώσει.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αναφέρετε είδη επίτοιχων λεβήτων.
2. Τι ονομάζεται επίτοιχος λέβητας με αισθητήρα λ;
3. Αναφέρετε τρία κύρια στοιχεία που περιέχει ο επίτοιχος λέβητας αερίου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια γενική περιγραφή των ειδών, της δομής και της λειτουργίας των επίτοιχων λεβήτων αερίου. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν γενικά οι
εργασίες για την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη ρύθμιση, την τακτική
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών, επισημαίνοντας επίσης μια σειρά μέτρων ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται.
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1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1
1. Καύση, ηλεκτρική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία.
2. Τμήμα παραγωγής θερμικής ενέργειας, σύστημα διανομής θερμικής ενέργειας,

τμήμα απόδοσης της θερμικής ενέργειας, τμήμα ρυθμίσεων και ελέγχου.

3. Τα φύλλα υπολογισμών, τα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα, τεχνική περι-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

γραφή, προδιαγραφές εξοπλισμού, οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οικονομικός
προϋπολογισμός, κόστος λειτουργίας, εναλλακτικές λύσεις.
Οι λέβητες που εκμεταλλεύονται επιπλέον τη θερμότητα των καυσαερίων, κάνοντας συμπύκνωση υδρατμών και επιτυγχάνοντας υψηλούς βαθμούς απόδοσης.
α. Θερμαντήρας ή φλογοθάλαμος ή εστία καύσης, β. φλογαυλοί ή αεραυλοί και
καπνοθάλαμος, γ. υδροθάλαμος (εναλλ. ατμοθάλαμος ή αεροθάλαμος).
Το μανομετρικό ύψος (Η) και η παροχή (V).
Παραλαμβάνει τον όγκο που προέρχεται από τη διαστολή του νερού.
Σύστημα που ρυθμίζει τη λειτουργία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, εξοικονομώντας ενέργεια.
Καπνοδόχος, καπναγωγός, ανεμιστήρας καυσαερίων (προαιρετικά).

Κεφάλαιο 2
1. Η ποσότητα θερμότητας που εκλύεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας ποσότη2.
3.
4.
5.
6.
7.

τας της ουσίας. Ανώτερη και κατώτερη.
Το πηλίκο της θερμαντικής ικανότητας του καυσίμου προς την τετραγωνική ρίζα
της σχετικής πυκνότητάς του.
Μεθάνιο 70-90%, αιθάνιο 5-15%, προπάνιο-βουτάνιο έως 5% και λοιπές ουσίες
(N2, CO2, κ.λπ.).
Τέλεια καύση ονομάζεται η καύση με επάρκεια οξυγόνου, ατελής χωρίς επάρκεια
οξυγόνου και στα προϊόντα περιέχονται CO και C.
Το πηλίκο του παρεχόμενου αέρα προς τον θεωρητικά απαιτούμενο.
Διότι αντιδρούν με το νερό, δημιουργώντας νιτρικό οξύ (όξινη βροχή).
40.000 Kcal/h=40.000 * 1,16 W=46.400 W=46,4 KW.
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8. Ο καυστήρας είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή του ΕΛΟΤ

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) με αριθμό 277.
9. Ηλεκτρικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος, που λειτουργεί με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη.

Κεφάλαιο 3
1. Αντικατάσταση του λέβητα με νέας τεχνολογίας, π.χ. συμπυκνωμάτων.
2. Η ενέργεια που παράγεται στον λέβητα εάν αφαιρέσουμε τις θερμικές απώλειες

της εγκατάστασης, εκφρασμένη ως ποσοστό (%) προς τη συνολικά παραγόμενη
ενέργεια.
3. Διπλά τζάμια, αντιστάθμιση, μείωση του θερμοστάτη χώρου.
4. Έχει υποστεί διαδικασία πιστοποίησης και φέρει σήμα CE και χαρακτηρισμό κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.

Κεφάλαιο 4
1. Κινητήρας, ανεμιστήρας, αντλία πετρελαίου, ηλεκτρονικό, φωτοκύτταρο, ηλεκτρό2.
3.
4.

5.

δια.
Προγραμματίζει και ελέγχει τη λειτουργία του καυστήρα.
Κατάθλιψη, παροχή καυσίμου.
Τρίοδη-τετράοδη περιστροφική βάνα, σερβοκινητήρας, κεντρική ηλεκτρονική συσκευή, αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας, αισθητήριο νερού προσαγωγής, επιλογέας θερμοκρασίας.
Εξαέρωση παροχής καυσίμου, έλεγχος πίεσης ανεμιστήρα, έλεγχος πίεσης-υποπίεσης αντλίας πετρελαίου.

Κεφάλαιο 5
1. Περιεκτικότητες των συστατικών καυσαερίων, βαθμός απόδοσης, απώλειες καυ-

σαερίων, συντελεστής λ, ταχύτητα καυσαερίων.
2. Μεγάλη περίσσεια αέρα.
3. Είναι τυποποιημένο έντυπο καταχώρισης των αποτελεσμάτων της συντήρησης και

της ρύθμισης του συστήματος καύσης από τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων.
4. Έλλειψη πετρελαίου, κακή ρύθμιση αντλίας, κακή ρύθμιση ηλεκτροδίων.

Κεφάλαιο 6
1. Σύστημα παροχής καυσίμου, σύστημα έναυσης, σύστημα ελέγχου της καύσης, διά-

ταξη ασφάλειας της τροφοδοσίας καυσίμου.
2. Φίλτρο αερίου, ρυθμιστής πίεσης, πιεσοστάτης αερίου, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
αερίου.
3. Είναι ο καθαρισμός του θαλάμου καύσης για λόγους ασφαλείας, πριν από την τροφοδοσία και έναυση του καυσίμου.
4. Έλεγχος βάσει κανονισμών της στεγανότητας των βαλβίδων αερίου, με την άσκηση
πίεσης.
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Κεφάλαιο 7
1. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή παροχής αερίου, έλεγχος διαρ-

ροής.

2. Ντάμπερ αέρα, πίεση αερίου, στοιχεία έναυσης, θέση διασκορπιστή.
3. Χαλασμένος πυκνωτής, χαλασμένος κινητήρας, πρόβλημα στον πιεσοστάτη αερίου.

Κεφάλαιο 8
1. Απλό και συμπυκνωμάτων, απλής και συνδυασμένης λειτουργίας, ανοιχτού θαλά-

μου και κλειστού θαλάμου, απλής και αναλογικής λειτουργίας.

2. Έχει ενσωματωμένη συσκευή που κάνει έλεγχο και ρυθμίζει αυτόματα το μίγμα αέ-

ρα-καυσίμου.

3. Καυστήρας, κυκλοφορητής, εναλλάκτης θερμότητας.

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Νομοθεσία (κεφ. 2.4)
http://somatioestia.gr
http://www.promitheas.org.gr
http://www.fantakis.gr
http://www.levitostasia.net
http://www.elot.gr/
http://www.elinyae.gr
http://web.tee.gr/
Επαφή με εταιρείες – αντιπροσώπους κατασκευαστών για ενημέρωση.
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3. ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης με λέβητα και καυστήρα πετρελαίου-αερίου.

Εικόνα 2: Ενδοδαπέδια θέρμανση.

Εικόνα 3: Θέρμανση με γεωθερμία.
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Εικόνα 4: Ηλιακό σύστημα θέρμανσης.

Εικόνα 5: Θέρμανση οροφής (υπέρυθρη θέρμανση).

Εικόνα 6: Θέρμανση οροφής με σωληνώσεις.
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Εικόνα 7: Θέρμανση τοίχου.

Εικόνα 8: Θέρμανση με αντλίες θερμότητας.

Εικόνα 9: Τηλεθέρμανση.
150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 10: Διάγραμμα θέρμανσης κάτοψης τυπικού ορόφου.

Εικόνα 11: Κατακόρυφο διάγραμμα κεντρικής θέρμανσης.
http://www.ti-soft.com
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http://www.ti-soft.gr
Εικόνα 12: Χαλύβδινος λέβητας σε τομή.

Εικόνα 13: Χυτοσιδηρός λέβητας με καυστήρα σε τομή.

Εικόνα 14: Πίνακας ελέγχου λέβητα.
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Εικόνα 15: Κυκλοφορητής.

Εικόνα 16: Κάθετο μπόιλερ σε τομή.
http://www.technocosmos.gr

http://www.technocosmos.gr
Εικόνα 17: Κλειστό δοχείο διαστολής.
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Εικόνα 18: Σύνδεση συσκευών σε σειρά και παράλληλα.

Εικόνα 19: Σύμβολα απλών στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος.

Εικόνα 20: Ηλεκτρονόμος (ρελέ).
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Εικόνα 21: Φορητό ψηφιακό πολύμετρο.

Εικόνα 22: Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου σε τομή.
155

Καταρτιση συντηρητων & εγκαταστατων καυστηρων υγρων & αεριων καυσιμων

Εικόνα 23: Σύστημα αντιστάθμισης.

Εικόνα 24: Κεντρική μονάδα αντιστάθμισης.

Εικόνα 25: Χειριστήριο αντιστάθμισης.
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Εικόνα 26: Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων.

Εικόνα 27: Διάταξη καύσης ατμοσφαιρικού καυστήρα αερίου, 1. Σωλήνας ανάμιξης,
2. Ακροφύσιο αερίου, 3. Πρωτεύων αέρας, 4. Δευτερεύων αέρας.
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Εικόνα 28: Πιεστικός καυστήρας αερίου σε τομή.

Εικόνα 29: Επίτοιχος λέβητας αερίου σε τομή.
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4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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1. Ε. Ζωγόπουλος, Ν. Φέτσης, Δ. Ταζόγλου. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης. Αθήνα:
1.
1.
1.
1.
2.
3.
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Π. Φαντάκης. Καυστήρες Πετρελαίου, Εγκατάσταση & Συντήρηση. Αθήνα: Ίων.
Κ. Πασπαλάς. Καυστήρες – Λέβητες. Θεσσαλονίκη: Σύλλογος ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων Β. Ελλάδος, ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Δ. Ιωαννίδης, Μ. Γεωργακάκης. Θερμάνσεις. Αθήνα: Ίδρυμα Ευγενίδου.
Α. Χονδρογιάννη. Όργανα και αυτοματισμοί. Αθήνα: Χονδρογιάννης Α.
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Οδηγός για την εξοικονόμηση ενέργειας, 2001, ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
http://somatioestia.gr/forum/
http://www.promitheas.org.gr
http://www.levitostasia.net
http://el.wikipedia.org
http://www.fantakis.gr
http://www.weishaupt-corp.com
http://www.depa.gr
http://aepo.ypeka.gr/
http://www.seydap.gr/technical-advice
http://www.ghp.gr/
http://ecoboiler.gr
http://www.rehau.com
http://θερμανση.com
www.multibeton.gr
http://ebooks.edu.gr
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καυστήρων
ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
&
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

• Εγκατάσταση θέρμανσης, βασικές αρχές
• Καυστήρες πετρελαίου, εγκατάσταση, συντήρηση
• Καυστήρες αερίων καυσίμων, εγκατάσταση, συντήρηση
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