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BUILD UP Skills WE-Qualify
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συντήρηση συστημάτων
βιομάζας
Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Ασφάλεια και Υγεία - Νομοθεσία
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι
(1996 - 2011)
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001
(Κ.Δ.Π. 267/2001)

• Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)
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Στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη
• Το 25% υποφέρει από πόνους στη
ράχη και το 23% από μυϊκούς
πόνους.

• Περίπου 68% των εργαζομένων
εκτελούν επαναλαμβανόμενες
κινήσεις των χεριών για ένα τέταρτο
του χρόνου εργασίας τους
• 46% εργάζονται σε επικίνδυνες και
κουραστικές στάσεις.
• 35% μεταφέρουν και μετακινούν
βαριά φορτία

3

Γενικοί κανόνες ασφάλειας
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει γενικά να
ακολουθούν τους γενικούς κανόνες ασφάλειας
και υγείας όπως:
• Συνεχείς επαγρύπνηση
• Διατήρηση προσωπικής υγιεινής
• Διατήρηση του χώρου εργασίας καθαρό και
τακτοποιημένο
• Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες που δίνονται
από τους υπευθύνους των εργοταξίων ή
εργαστηρίων
• Αποφεύγετε κάθε ενέργεια και κάθε
χειρονομία που μπορεί να εκθέσει εσάς ή
τους συναδέλφους σας σε κίνδυνο
• Υποδεικνύετε αμέσως στον άμεσα υπεύθυνο
σας κάθε επικίνδυνη κατάσταση που
εντοπίζετε.
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Γενικοί κανόνες ασφάλειας

• …….
• Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις
συσκευές μόνο για τις χρήσεις που
είναι προορισμένες
• Χρησιμοποιείτε
τον
εξοπλισμό
ατομικής προστασίας
• Μη
χαλάτε,
αφαιρείτε
ή
εξουδετερώνετε
τα
μέσα
προστασίας.
• Συμμορφώνεστε
με
τις
απαγορευτικές πινακίδες
• Μην καταναλώνετε αλκοολούχα
ποτά στο εργοτάξιο

•
•
•
•
•
•
•

Μέσα ατομικής προστασίας

Κράνος ασφαλείας για όλες τις εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους
τραυματισμών στο κεφάλι από την πτώση εργαλείων ή υλικών καθώς και από
κτύπημα του κεφαλιού σε σωλήνες κλπ.
παπούτσια ή μπότες ασφαλείας με κέλυφος και σόλα από χάλυβα για να
αποφεύγετε τραυματισμούς από καρφιά και συνθλίψεις
Φοράτε γάντια κατάλληλα για τις εργασίες που εκτελείτε για να αποφεύγετε
κοψίματα και τρυπήματα

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά και καλύμματα για να προφυλάγετε τα
μάτια σας από εκτοξεύσεις θραυσμάτων, καυστικών ουσιών, σπινθήρων

Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προσωπίδα στους τόπους όπου υπάρχουν
κίνδυνοι από τοξικές ουσίες, αέρια, σκόνες κλπ.

Χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες όπου υπάρχει θόρυβος για να προστατεύετε την ακοή
σας
Φοράτε πάντα ρούχα καλά εφαρμοσμένα, όχι χαλαρά, κυρίως κοντά σε μηχανές
που βρίσκονται σε κίνηση.
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Μέσα ατομικής προστασίας

Ασφάλεια και υγεία

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία μιας συσκευής θέρμανσης με βιομάζα
υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν διάφορα ζητήματα ασφάλειας και υγείας
καθώς και πρόκληση πυρκαγιάς.
Οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης και της συντήρησης είναι:
•

εργασία σε ύψη

•

πιθανή έκθεση σε αμίαντο

•
•
•
•

έκθεση σε σκόνες

ανύψωση βαριών φορτίων

επαφή με εξαιρετικά θερμές επιφάνειες
Κίνδυνος πυρκαγιάς
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Αποθήκευση καυσίμων

Ασφάλεια και υγεία

•

Σωστή αποθήκευση και τοποθέτηση των καυσόξυλων

•

Λαμπτήρες και ηλεκτρικές πρίζες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε
αποθήκη με πελλέτες και θρυμματισμένο ξύλο

•

•
•

Τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κοπή και
τεμαχισμό των καυσόξυλων πρέπει να κλειδώνονται μακριά από παιδία
και να χρησιμοποιούνται μόνο από έμπειρα άτομα
Η αποθήκευση των θρυμμάτων ξύλου μπορεί να προκαλέσει μούχλα.

Κατά τον εφοδιασμό της αποθήκης με πελλέτες θα πρέπει να
αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης η οποία μπορεί να προκληθεί
ανάφλεξη

Συντήρηση συστημάτων βιομάζας
Η συντήρηση των λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας παίζει
σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ασφαλής και αποδοτικής
λειτουργίας τους. Με την κατάλληλη συντήρηση μειώνεται η
φθορά του εξοπλισμού του συστήματος θέρμανσης, μειώνεται
η κατανάλωση των καυσίμων και γενικά αυξάνεται η διάρκεια
ζωής του συστήματος.
Οι εκάστοτε κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης
προτείνουν καθορισμένο πρόγραμμα συντήρησης το οποίο
είναι ορθό να λαμβάνεται υπόψη.
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Συντήρηση συστημάτων βιομάζας

Ο εξοπλισμός που τυπικά χρειάζεται συντήρηση και
καθαρισμό είναι:
• Κορμός Λέβητα
• Καπνοδόχος και καπναγωγός
• Δοχείο διαστολής
• Βαλβίδα ασφαλείας
• Θάλαμος καύσης
• Ανεμιστήρας
• Εναλλάκτης θερμότητας

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

……
Φλογαυλοί
Στροβιλιστές
Εστία καύσης
Δοχείο στάχτης
Σωλήνες σύνδεσης νερού
Κοχλίας
Θερμόμετρο-Μανόμετρο
Ηλεκτρονικός πίνακας
Αισθητήρες
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Κατάλληλα καύσιμα

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συσκευή λειτουργεί
σωστά είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα σωστά
καύσιμα κατάλληλου μεγέθους, ποιότητας και τύπου για
τη συσκευή.
Για παράδειγμα η καύση ενός διαφορετικού τύπου ξύλου
μπορεί να αυξήσει το ποσό της αιθάλης και της
συγκέντρωσης πίσσας στην καπνοδόχο.

Πρόγραμμα συντήρησης

Καθημερινή συντήρηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος:
•

καθαρότητας του λεβητοστασίου

•

πίεσης του δικτύου

•
•
•
•

ορθής λειτουργίας του λέβητα

ποσότητας του καυσίμου στη δεξαμενή αποθήκευσης
ποσότητας της στάχτης στο λέβητα

κατάστασης και λειτουργίας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων.

• στον κορμό του λέβητα και στην μόνωση τους συστήματος για
πιθανά σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή άλλης αλλοίωσης.
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Πρόγραμμα συντήρησης

Αφαίρεση τέφρας
Κατά την καύση του ξύλου παράγεται στάχτη περίπου 0,5 έως 1,5% του
βάρους του ξύλου, ανάλογα βέβαια από την ποιότητα του καυσίμου.
Σε περίπτωση που η στάχτη συσσωρεύεται στην εστία καύσης, εμποδίζοντας
τη τροφοδοσία και τη καύση του καυσίμου, θα πρέπει να καθαρίζεται.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την απομάκρυνση της στάχτης
είναι:
• Κλείσιμο κύριου διακόπτη ώστε ο λέβητας να τεθεί εκτός λειτουργίας
• Άνοιγμα κάτω πόρτας και αφαίρεση του δοχείου στάχτης
• Άδειασμα του δοχείου στάχτης και καθαρισμός του δοχείου με την χρήση
του εργαλείου καθαρισμού στάχτης
• Η στάχτη θα πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλο δοχείο καθώς υπάρχει
το ενδεχόμενο να περιέχει ζεστά σωματίδια ακόμα και μετά από μακρά
διαστήματα παύσης.

Πρόγραμμα συντήρησης

Εβδομαδιαία συντήρηση

Ο καθαρισμός του λέβητα θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον
μια φορά την βδομάδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία του και η καλή του απόδοση.
Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία καθαρισμού του λέβητα
απαιτούνται ειδικά εργαλεία

(Πηγή THERMOSTAHL BIOENERGY, 2014)

8

5/10/2016

Πρόγραμμα συντήρησης
……

Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας όταν καθαρίζεται.
Θα πρέπει να ελέγχονται ότι όλες οι συσκευές έχουν σταματήσει να
λειτουργούν και ότι ο λέβητας έχει κρυώσει.
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι:
•

Κλείσιμο κύριου διακόπτη

•

Αφαίρεση των στροβιλιστών από τους φλογαυλούς.

•
•

Άνοιγμα πάνω πόρτας για άμεση πρόσβαση στον εναλλάκτη
Καθαρισμός φλογαυλών με το κατάλληλο εργαλείο (αποξεστήρα)

Πρόγραμμα συντήρησης
.....
•

Καθαρισμός στροβιλιστών

• Συναρμολόγηση στροβιλιστών (Οι στροβιλιστές
τοποθετούνται στους φλογαυλούς μέχρι το τέρμα)

θα

πρέπει

να

• Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας του κυλινδρικού εναλλάκτη με το
αντίστοιχο εργαλείο
• Ξύσιμο και αφαίρεση της στάχτη και των υπολειμμάτων της καύσης από
τα τοιχώματα του λέβητα
•

Άνοιγμα κάτω πόρτας και καθαρισμός θαλάμου καύσης

(Πηγή THERMOSTAHL BIOENERGY, 2014)
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Πρόγραμμα συντήρησης
Μηνιαία συντήρηση

θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος:
•

της κατάστασης της εστίας καύσης (οπές εστίας καύσης)

• της στεγανότητας των πορτών και την κατάσταση του κορδονιού
στεγανοποίησης του λέβητα.

• της σωστής λειτουργίας του ανεμιστήρα και της καθαρότητας των
στροβιλιστών.
• της κατάστασης και της καθαριότητας της καπνοδόχου (Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στα οριζόντια τμήματα, καμπύλες) Καθαρή
καπνοδόχος σημαίνει ομαλότερη ροή καυσαερίων και οικονομία στα
καύσιμα
• της καθαριότητας του καπνοσυλλέκτη μέσω της ειδικής θυρίδας που
διαθέτει.

•

•
•
•

Συντήρηση καπνοδόχου

Εξωτερικός οπτικός έλεγχος της καπνοδόχου. Ελέγχονται οι συνδέσεις της
καπνοδόχου από πιθανή φθορά, οξειδώσεις και διαρροές καυσαερίων.
Έλεγχος της μόνωσης και της καθαρότητας της καπνοδόχου από πιθανά
κατάλοιπα καύσης, ξένα αντικείμενα και συσσώρευση υγροποιήσεων.

Οπτικός έλεγχος στο τερματικό καπέλο της καπνοδόχου και στο σημείο
σύνδεσης του καπναγωγού με τον λέβητα.

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου, πρέπει να γίνεται με την χρήση μη
μεταλλικών εργαλείων, όπως πλαστικές βούρτσες ή σπόγγοι ενώ
συνίσταται η αποφυγή χρήσης χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων
οξέων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό της
καπνοδόχου όπου υπάρχουν γωνιές και γενικά σημεία αλλαγής πορείας,
στα οποία συσσωρεύονται συχνότερα τα κατάλοιπα της καύσης
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Συντήρηση κοχλία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δύνεται στην συντήρηση του κοχλία
τροφοδοσίας ειδικά στην περίπτωση που ο λέβητας δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για αρκετό χρονικό διάστημα.
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι:

• ο κοχλίας θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για περίπου 15 λεπτά και
μετά να απενεργοποιείτε.
•

καθαρισμός του κοχλία από τυχόν στερεά κατάλοιπα ή στάχτη.

Ο ηλεκτρομειωτήρας χρειάζεται απλό καθάρισμα και όχι πρόσθετη
συντήρηση, για το λόγο ότι διαθέτει έδρανα με εσωτερική λίπανση. Θα
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σύνθετων χημικών που μπορεί να
προκαλέσουν διάβρωση στα έδρανα και στους δακτύλιους στεγανοποίησης.
Σε περίπτωση που μπλοκάρει ο κοχλίας λόγω κάποιου σώματος, ο κοχλίας θα
πρέπει να αφαιρείται και ο αγωγός να καθαρίζεται.

Συντήρηση Δοχείων Διαστολής

Ανοικτά δοχεία διαστολής

Η συντήρηση των ανοικτών δοχείων διαστολής θα πρέπει να γίνεται μία φορά
τον χρόνο. Κατά την συντήρηση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν
διαρροές ενώ συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται τα πιο κάτω:
• Έλεγχος της στάθμης του νερού. Στη μέγιστη θερμοκρασία το νερό δεν
πρέπει να φθάνει στο σημείο υπερχείλισης
•

Έλεγχος ορθής λειτουργίας του πληρωτή αυτόματης τροφοδοσίας

• Έλεγχος νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα. Το νερό που
περιέχεται στο δοχείο πρέπει να είναι κρύο ή ελάχιστα χλιαρό
• Έλεγχος κατάστασης θερμομόνωσης του δοχείου διαστολής και των
σωληνώσεων διαστολής και τροφοδοσίας
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Συντήρηση Δοχείων Διαστολής

Κλειστά δοχεία διαστολής

Η συντήρηση των κλειστών δοχείων διαστολής θα πρέπει να γίνεται μία φορά
τον χρόνο. Κατά την συντήρηση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές
ενώ συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται τα πιο κάτω:
•
•

Έλεγχος διαφράγματος για τυχόν διαρροές

Έλεγχος της πίεσης του αέρα και ορθής λειτουργίας του συστήματος

• Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης του κλειστού δοχείου διαστολής όταν το
νερό της εγκατάστασης είναι κρύο. Η πίεση θα πρέπει να είναι ίση με τη στατική
πίεση της εγκατάστασης.

Συντήρηση μετά από υπερθέρμανση
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του λέβητα αυτομάτως ενεργοποιείται το
σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, όπου η βαλβίδα προστασίας
ενεργοποιείτε επιτρέποντας την είσοδο κρύου νερού στο λέβητα.
Όταν πέσει η θερμοκρασία του λέβητα, όλες οι βαλβίδες του συστήματος
θα πρέπει να ανοιχτούν για την απομάκρυνση του ζεστού νερού από το
λέβητα προς την αποχέτευση.

Το σύστημα πρέπει να αναπληρωθεί με νερό και να ελεγχτεί η σωστή
λειτουργία όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και του κυκλοφορητή.
Πραγματοποιείται έλεγχος στην πίεση και στην θερμοκρασία του λέβητα.

Τα αίτια της υπερθέρμανσης θα πρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν.
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Συντήρηση μετά από μακρά διακοπή λειτουργίας
Απαραίτητη η γενική συντήρηση και καθαρισμός του λέβητα σε περίπτωση
που υπάρχει μακρά διακοπή λειτουργίας του.
Επιπλέον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
•

Έλεγχος της κατάστασης των καλωδίων και των αισθητήρων

•

Έλεγχος σωστής λειτουργίας θερμομέτρων

•
•
•
•
•
•

Επιθεώρηση του συστήματος για τυχόν φθορές
Έλεγχος και καθαριότητα της καπνοδόχου

Έλεγχος της πίεσης του δικτύου θέρμανσης και του λέβητα

Έλεγχος σωστής λειτουργίας των βαλβίδων και του εξοπλισμού ασφαλείας
Έλεγχος της λειτουργίας των κυκλοφορητών
Έλεγχος και καθαρισμός του ανεμιστήρα

Ενέργειες μετά από διακοπή ρεύματος
Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος είναι:
•
•

Αφαίρεση της ποσότητας του καυσίμου που βρίσκεται στην εστία καύσης
Σβήσιμο του διακόπτη από τον πίνακα ελέγχου

• Ενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου μετά την επαναφορά του ρεύματος
Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλων των συσκευών

Στην περίπτωση που προκληθεί διακοπή ρεύματος υπάρχει ο κίνδυνος
υπερθέρμανσης του συστήματος. Επομένως είναι απαραίτητο να
πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι, λαμβάνοντας κάποια μέτρα ασφαλείας.
Συνιστάται όπως υπάρχει εγκατεστημένη συσκευή UPS με μπαταρία, η οποία
θα παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία στο κυκλοφορητή για τουλάχιστον 30 λεπτά
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Συντήρηση των ξυλόσομπων
Οι ξυλόσομπες απαιτούν καθημερινή αφαίρεση της τέφρας.
Επιπλέον στο τέλος κάθε εποχής θέρμανσης θα πρέπει να γίνουν οι
εξής εργασίες:
• Η μονωτική σφραγίδα στην πόρτα και στο γυαλί πρέπει να
καθαριστεί, να ελεγχθεί και να αντικατασταθεί εάν είναι
απαραίτητο.
• Ο θερμοστάτης πρέπει να καθαριστεί
• Καθαρισμός της τέφρας από τα ρυθμιστικά διαφράγματα.
• Καθαρισμός καμινάδας
• Έλεγχος ελκυσμού

Συντήρηση των σομπών με πελλέτες

Οι σόμπες με πελλέτες έχουν πολύ λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης από τις ξυλόσομπες
μιας και έχουν σχεδιαστεί για ημιαυτόματη λειτουργία. Η συντήρηση της εξαρτάται από
την ποσότητα της τέφρας και της πίσσας που παράγεται και συνεπώς από την
θερμοκρασία της καύσης, την περιεκτικότητα σε υγρασία και της ποιότητας των
καυσίμων.
Η συντήρηση συνήθως περιλαμβάνει τον έλεγχο του καυστήρα για σκουριά και τέφρα και
καθαρισμό των διόδων του αέρα.
Μετά από καύση πέραν των 100 kg καυσίμου θα πρέπει:
• Η σόμπα να τεθεί εκτός λειτουργίας, και να αφεθεί να κρυώσει.
• Να αφαιρεθεί το δοχείο του καυστήρα και να ελεγχθεί για ύπαρξη σκουριάς ή τέφρας
• Να καθαριστούν όλα τα ανοίγματα του θαλάμου καύσης.
• Να αδειάσει και να καθαριστεί το δοχείο της τέφρας
• Να καθαριστεί το γυαλί του θαλάμου καύσης
Επίσης μια φορά το χρόνο θα πρέπει να καθαρίζετε η καπνοδόχος, ο κοχλίας και οι
ανεμιστήρες.
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Μετρήσεις καυσαερίων

Oι μετρήσεις των καυσαερίων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
ποιότητας λειτουργίας του συστήματος λέβητα-καπνοδόχου. H ανάλυση
των καυσαερίων μας δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της καύσης, για
την παραγωγή ρύπων και εμμέσως για το βαθμό απόδοσης.
Αντικείμενα των μετρήσεων είναι τα συστατικά των καυσαερίων:
•
•
•
•
•
•

του διοξειδίου του άνθρακα CO2 ή αντίστοιχα του οξυγόνου O2,
του μονοξειδίου του άνθρακα CO,
του διοξειδίου του θείου SO2,
των οξειδίων του αζώτου NOx,
των ακαύστων υδρογονανθράκων HC και
της αιθάλης.

Μετρήσεις καυσαερίων

Μέσω των μετρήσεων του διοξειδίου του άνθρακα CO2 ή αντίστοιχα του
οξυγόνου O2, και της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα
και της θερμοκρασίας του αέρα του λεβητοστασίου προσδιορίζεται ο
εσωτερικός βαθμός απόδοσης του λέβητα.
Για την σωστή ρύθμιση και βελτιστοποίηση της καύσης του λέβητα θα πρέπει
να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα καυσαέρια με την χρήση ειδικών
οργάνων.

Πριν από την εκτέλεση των μετρήσεων θα πρέπει ο λέβητας να έχει
λειτουργήσει για τόση ώρα έτσι ώστε να έχει φθάσει σε κανονική θεοκρασία
λειτουργίας. Στη συνέχεια ανοίγεται μία οπή διαμέτρου 8 mm στο μονωμένο
τμήμα του καπναγωγού και σε απόσταση από τον λέβητα διπλάσια της
διαμέτρου του καπναγωγού.
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Αιθάλη

Μέτρηση αιθάλης
Η τρόμπα αναρρόφησης καυσαερίων χρησιμοποιείται
για την μέτρηση του δείχτη αιθάλης στα καυσαέρια.
Στην άκρη της τρόμπας τοποθετείται ειδικό χαρτί
φιλτραρίσματος, όπου τα καυσαέρια εξαναγκάζονται
να περάσουν μέσα από αυτό.
Σύγκριση της κηλίδας με άλλες πρότυπες κηλίδες με
σκοπό να καθοριστεί ο δείκτης αιθάλης της κλίμακας
Bacharach.
Η μέτρηση ολοκληρώνεται αφού πραγματοποιηθούν 10
αναρροφήσεις από την τρόμπα.
Το επιτρεπτό όριο είναι η απόχρωση της κηλίδας που
πάρθηκε από τα καυσαέρια να μην είναι πιο σκούρα
από τον δείκτη 2 της κλίμακας Bacharach.
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Μέτρηση διοξειδίου του άνθρακα
Αρχικά πιέζεται το πουάρ της συσκευής 18 φορές
αναρροφώντας καυσαέριο. Το καυσαέριο αυτό
διοχετεύεται σε χώρο στον οποίο βρίσκεται ειδικό υγρό
(καυστικό κάλιο-ΚΟΗ).
Στην συνέχεια η συσκευή αντιστρέφεται για να
απορροφηθεί το CO2 που βρίσκεται στα καυσαέρια.

Τέλος επαναφέρεται η συσκευή σε όρθια θέση όπου
παρατηρείται το υγρό να ανυψώνεται στον σωλήνα της
συσκευής. Η περιεκτικότητα του CO2 στα καυσαέρια
καθορίζεται ανάλογα με την ανύψωση του υγρού, όπου
στο πλάι αναγράφεται η τιμή.
Ικανοποιητικά ποσοστά CO2 θεωρούνται από 8.5–10.5 %

Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων

Η μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων γίνεται με το
θερμόμετρο καυσαερίων ή πυρόμετρο. Η μέτρηση αυτή
πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα είναι
στους 80°C. Τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας των καυσαερίων
κυμαίνονται από 180°C έως 250°C. Για να είναι αξιόπιστα τα
συμπεράσματα πρέπει η θερμαινόμενη επιφάνεια του λέβητα να είναι
καθαρή.
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Αναλυτής καυσαερίων
Ο αναλυτής καυσαερίων είναι φορητά ηλεκτρικά
όργανα μέτρησης τα οποία έχουν την δυνατότητα να
μετρήσουν την απόδοση καύσης του λέβητα καθώς
και να αναλύσουν τα καυσαέρια.

Ο αναλυτής διαθέτη ακροφύσιο το οποίο εισάγεται
στην οπή της καπνοδόχου με το άκρο του να
τοποθετηθεί μέχρι το µέσο της καπνοδόχου.
Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η δειγματοληψία, τα
καυσαέρια
αναλύονται
από
τον
αναλυτή
καυσαερίων, υπολογίζοντας αυτόματα την απόδοση
καύσης του λέβητα καθώς επίσης την περιεκτικότητα
των καυσαερίων σε CO, CO2, O2, SO2, NOX, CXHX.

Μέτρηση ελκυσμού
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Μέτρηση ελκυσμού

Θερμοκρασία δρόσου
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Θερμοκρασία δρόσου

Θερμοκρασία δρόσου
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Θερμοκρασία δρόσου

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ιστοσελίδα του WE-qualify
http://www.cea.org.cy/build-up-skills-wequalify/
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