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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τεχνολογίες συστημάτων βιομάζας και αρχές λειτουργίας τους

BUILD UP Skills WE-Qualify

Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Σκοπός και λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης
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Θερμική άνεση

Παράγοντες θερμικής άνεσης
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Θερμοκρασία του αέρα

Χαρακτηριστικά καύσης
Η καύση αναφέρεται στην θερμο-χημική μετατροπή της βιομάζας σεθερμότητα, η οποία απελευθερώνεται κατά την οξείδωση του οργανικούυλικού κυρίως σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
Οι τυπικές αντιδράσεις της καύσης είναι:C + O2 → CO2C + 1/2 O2 → CO (ατελής καύση)H2 + 1/2O2 → H2O
Η θερμότητα από την καύση της βιομάζας μπορεί:
• να χρησιμοποιηθεί απευθείας μαγείρεμα ή θέρμανση χώρου 
• να μεταφερθεί μέσω ενός φορέα θερμότητας (αέρας, νερό, ατμός) στο σημείο της κατανάλωσης.
• να μετατραπεί μέσω ενός ατμοστροβίλου ή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας  (ΣΗΘ)  σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας.
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Όλη η καύση απαιτεί τρία στοιχεία: καύσιμα, οξυγόνο και πηγήθερμότητας.
Τα καύσιμα είναι το ξύλο, οξυγόνο είναι ο αέρας και η αρχικήπηγή θερμότητας είναι συνήθως είτε ένα ηλεκτρικό στοιχείο ήένα σπίρτο.

Χαρακτηριστικά καύσης

Η διαδικασία καύσης 
Η καύση της στερεάς βιομάζας αποτελείται από πέντε κύρια στάδια:
• Θέρμανση καυσίμου (<100 °C)
• Ξήρανση του καυσίμου. Η Εξάτμιση του νερού που βρίσκεται

παγιδευμένο στο καύσιμο γίνεται σε θερμοκρασία άνω των 100 °C. Το
νερό μπορεί να διαφύγει μέσω του καυσαερίου ή να εμπλακεί σε
αναγωγή για να μετατραπεί σε Η2

• Πυρολυτική αποσύνθεση. Στο στάδιο αυτό τα μακρομόρια βιομάζας
αποσυντίθεται με την θέρμανση στην απουσία οξυγόνου. Τα προϊόντα της
πυρόλυσης είναι αέριο καύσιμο (υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του
άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και μικρές ποσότητες ανωτέρων
υδρογονανθράκων) και υγρό μίγμα (νερό, πίσσα)
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• Αεριοποίηση. Η διαδικασία στην οποία οι οργανικές ενώσεις
μετατρέπονται μέσω μερικής οξείδωσης σε ένα αέριο προϊόν, το οποίο
αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα με
μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, νερό, μεθάνιο, ανώτερους
υδρογονάνθρακες και άζωτο. Το στερεό υπόλειμμα αποτελείται από
σχεδόν καθαρό άνθρακα και τέφρα.

• Οξείδωση. Τα αέρια προϊόντα που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων σταδίων έχουν πλήρως οξειδωθεί σε διοξείδιο του
άνθρακα και νερό απελευθερώνοντας ενέργεια (εξώθερμη αντίδραση).

Η διαδικασία καύσης 

Ο θεωρητικός αέρας αναφέρεται στον ελάχιστο ποσό του αέρα
(ή οξυγόνο) που απαιτείται έτσι ώστε να επιτύχουμε την πλήρη
καύση του καυσίμου (κατά 100% αποτελεσματικότητα). Η
ποσότητα αυτή του αέρα προσάγεται στην εστία της καύσης
μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα του οποίου η κατά μάζα σύνθεσή
του είναι περίπου 20.95% οξυγόνο, 78.08% άζωτο και 0.93 %
αργό.

Θεωρητικός αέρας (Θεωρητικό οξυγόνο)
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Στοιχειομετρική καύση (τέλεια καύση)

Η περίσσεια αέρα αναφέρεται στην ποσότητα του αέρα (οξυγόνου) η οποία είναι σεπερίσσεια από εκείνης που απαιτείται για την πλήρη καύση. Το ποσοστό τηςπερίσσειας αέρα είναι ίσο με το ποσοστό της περίσσειας οξυγόνου. Η περίσσειααέρα/οξυγόνου υπολογίζεται όπως:
% Περίσσεια αέρα = ( ό  ύ )  ( ό   ό)

( ό   ό )  ×

% Περίσσεια οξυγόνου = . ×( ό  ύ )  ( ό  ό  ό)
( ό  ό  ό)  ×

Περίσσεια αέρα λ (περίσσεια οξυγόνου)

Το στοιχειομετρικό μίγμα καυσίμου και αέρα είναι πολύ σημαντικό γιατί περιέχει τηνθεωρητική ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την οξείδωση όλων των προϊόντωντις αντίδρασης (πλήρη καύση).
• Όταν λ>1 το μίγμα ονομάζεται φτωχό. Η καύση πραγματοποιείται με περίσσιααέρα
• Όταν λ=1 τότε το μίγμα ονομάζεται στοιχειομετρικό
• Όταν λ<1 τότε το μίγμα ονομάζεται πλούσιο και η καύση που πραγματοποιείταιείναι ατελής.
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• Πραγματική καύση
Βέλτιστη καύση ξύλου όταν λ=1.5
(Ο2 στα καυσαέρια 7,5%)
• Διαφέρει ανά καύσιμο και 

τεχνολογία
Τζάκι λ>3
Σόμπα λ2.2
Λέβητας pellets λ1.3 (βέλτιστο)

Περίσσεια αέρα λ (περίσσεια οξυγόνου)
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Μέσα στο θάλαμο καύσης, η ικανοποιητική ποσότητα του αέρα επιτυγχάνεται με τονδιαχωρισμό της παροχής του αέρα σε δύο στάδια.
• Στο πρώτο στάδιο ο αέρας, ο οποίος ονομάζεται πρωτεύων, εισάγεται κάτω απότην σχάρα. Ο αέρας αυτός ανεβαίνει προς τα πάνω και αντιδρά με το καύσιμο σεένα περιορισμένο περιβάλλον οξυγόνου. Η μειωμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνοεπιτρέπει τον έλεγχο της διαδικασίας αεριοποίησης στο λέβητα, και μειώνει τηθερμοκρασία της φλόγας
• Στο δεύτερο στάδιο ο αέρας, ο οποίος ονομάζεται δευτερεύων, εισάγεται πάνωαπό το καύσιμο και αντιδρά με τα αέρια που παράγονται από την καύση. Τομεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που δίνει η καύση του ξύλου μετατρέπεται σεεύφλεκτα αέρια μέσω της διαδικασίας πυρόλυσης με αποτέλεσμα να απαιτείταιμεγαλύτερη ποσότητα δευτερεύοντος αέρα σε σύγκριση με άλλα στερεά ή υγράκαύσιμα. Στον δευτερεύοντα αέρα απαιτείται όπως ο λόγος περίσσειας αέρα είναιμεγαλύτερος από 1 με τυπικές τιμές λ = 1,5-2. Αρκετά μεγαλύτερης παροχής αέραοδηγεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία φλόγας και πιο ψυχρό λέβητα.

Παροχή αέρα κατά την καύση

Παροχή αέρα κατά την καύση
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Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη καύση του καυσίμου είναι:
• Ικανοποιητική παροχή αέρα (περίσσεια αέρα)
• Επαρκής χρόνος κατακράτησης του καυσίμου αερίου εντός του

θαλάμου καύσεως
• Επαρκώς υψηλή θερμοκρασία καύσης
• Καλή ανάμιξη των καυσίμων αερίων με τον αέρα καύσης
• Χρήση υλικών με χαμηλή περιεκτικότητα υγρασίας.

Πλήρης καύση

Καυσαέριο
Το καυσαέριο είναι το αέριο που προκύπτει από την διαδικασία της καύσης.Τα καυσαέρια χωρίς την υγρασία ορίζονται ως ξηρά καυσαέρια.
Το καυσαέριο από την καύση βιομάζας αποτελείται κυρίως από οξυγόνο,άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα καθώς και αέριους ρύπους.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (2009) περί ποιότητας τουατμοσφαιρικού αέρα, ρύπος θεωρείται οποιαδήποτε ουσία εμφανίζεταιστον αέρα και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τουανθρώπου και/ή στο περιβάλλον στο σύνολο του.
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Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:
• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
• Οξείδια του Θείου (SOx), με σημαντικότερο εκπρόσωπο το διοξείδιο τουθείου (SO2)
• Οξείδια του αζώτου (NOx) με συνηθέστερα το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)
• Οι πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), όπως το βενζόλιο και τολουόλιο
• Οι πολυχλωριωμένες οργανικές ενώσεις (PCBs) π.χ διοξίνες, φουράνια,πολυχλωριωμένα διφαινύλια
• Αιωρούμενα σωματίδια: PM10 (δηλ. με διάμετρο μικρότερη των 10 μm),PM7,5, PM2,5 και TSP το σύνολο των στερεών σωματιδίων).
• Όζον (Ο3)

Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Πηγή (Ψωμάς, 2007)
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CO (ppm) CO2 (ppm) NO(ppb) NO2(ppb) PM2,5 (μg/m3) TPM (μg/m3)
Παραδοσιακό τζάκι 0,9 556 10 26 8,26 66,29

Ενεργειακό τζάκι 0,1 455 0 24 6,31 74,9
Θερμάστρα ξύλου 1,5 747 32 33 20,4 89,87

Λέβητας ξύλου 0 678 3 19 3,8 61,8

Συγκέντρωση αέριων ρύπων εντός οικίας από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης

Πηγή (Ενεργειακό Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013)
Σήμερα χρησιμοποιούνται σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα βιομάζας τα οποία
είναι εγκεκριμένα και περιλαμβάνουν τις σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με πρότυπα
ποιότητας, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για πλήρη καύση.

Τέφρα
Η τέφρα αποτελεί προϊόν της καύσης. Οι ποσότητες της τέφρας πουπαράγονται ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της βιομάζας.
Η τέφρα αποτελείται κυρίως από ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), κάλιο(Κ),φωσφόρο (Ρ) , νάτριο (Na), πυρίτιο (Si), σίδηρος (Fe), Αλουμίνιο (al) καιάνθρακα (C).
Το ξύλο έχει τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε τέφρα, 0.5% της ξηρής μάζας,σε σύγκριση με τον άνθρακα και τον λιγνίτη όπου η περιεκτικότητα τους σετέφρα είναι 8.3% και 5.1% της ξηρής μάζας αντίστοιχα.
Η τέφρα επηρεάζει το περιβάλλον (μολύνει τα υπόγεια ύδατα) και τον τεχνικόσχεδιασμό ενός συστήματος καύσης (διάβρωση στα τοιχώματα και σταεξαρτήματα του λέβητα).
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O βαθμός απόδοσης του λέβητα η είναι ο λόγος της ωφέλιμηςενέργειας Qωφ προς την καταναλισκόμενη Qκατ.

H ωφέλιμη ενέργεια Qωφ, η οποία παραλαμβάνεται από τοεργαζόμενο μέσο, νερό ατμό ή αέρα, προκύπτει από τηνκαταναλισκόμενη Qκατ αν αφαιρεθούν οι απώλειες Qαπ.
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Βαθμός απόδοσης λέβητα

Βαθμός απόδοσης λέβητα
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Oι απώλειες σε συστήματα παραγωγής θερμότητας με καύση είναι:
• θερμικές απώλειες στα καυσαέρια QK• θερμικές απώλειες από το περίβλημα της συσκευής QΜ• απώλειες έναυσης λόγω άκαυστου καυσίμου κατά την έναυση QΑ
Δηλαδή,
Qαπ = QK + QΜ + QΑ

Για να υπολογιστεί η απόδοση του λέβητα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ηθερμότητα που απορροφάται από το νερό και η θερμότητα πουπαράγεται από την καύση του καυσίμου. Η θερμότητα που απορροφάτεαπό το νερό υπολογίζεται με βάση την μεταβολή της ενθαλπίας στο νερόενώ η θερμότητα που παράγεται από την καύση του καυσίμουυπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου.

Βαθμός απόδοσης λέβητα

Χρήση συστημάτων Βιομάζας
Η χρήση συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας μπορούν να καλύψουν μέχρι και το
100 % των θερμικών αναγκών μίας οικίας.

Οι τεχνολογίες αξιοποίησης της βιομάζας για θέρμανση των κτιρίων μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως:
 Μεμονωμένες μονάδες πηγής θερμότητας για τη θέρμανση ενός χώρου
 Μοναδική πηγή θέρμανσης του σπιτιού και παροχή ζεστού νερού
 Συνδυασμός με άλλη πηγή θερμότητας.
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Καυστήρες βιομάζας
Χαρακτηριστικά των πλέον σύγχρονων συστημάτων

βιομάζας:
• Αυτόματη έναρξη και ρύθμιση ανάλογα με τη ζήτηση
• Αντιμετώπιση συμβάντων μέσω συστήματος

τηλεχειρισμού
• Δυνατότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα

διαχείρισης
• Αυτόματος καθαρισμός των επιφανειών ανταλλαγής
• Αυτόματη εξαγωγή τέφρας
• Βαθμός απόδοσης: 85 – 92% (παρόμοιος με τους

καυστήρες πετρελαίου ή αερίου)
• Υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας
• Δυνατότητα σύνδεσης με εναλλακτικές πηγές

θερμότητας

Διαχωρισμός συστημάτων βιομάζας
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για αξιοποίηση της βιομάζας με σκοπό την παραγωγήθερμότητας μπορούν να χωριστούν σε τοπικά συστήματα και κεντρικά συστήματαθέρμανσης.
Τοπικά συστήματα
• τυπικά (παραδοσιακά) τζάκια όπου η απόδοση τους κυμαίνεται μεταξύ 10-20%
• ενεργειακά τζάκια με βαθμό απόδοσης μέχρι 80%
• Θερμάστρες ξύλου ή πελλέτας όπου ο βαθμός απόδοσης τους φθάνει μέχρι και το90%
Κεντρικά συστήματα
• λέβητες ξύλου
• λέβητες θρυμματισμένου ξύλου
• λέβητες πελλετών
Η απόδοση των κεντρικών συστημάτων κυμαίνεται μεταξύ 70-90%.
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Τοπικά συστήματα θέρμανσης

Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Ανοιχτά τζάκια
Είναι το παραδοσιακό τζάκι το οποίο στην Κύπροαξιοποιείται ως μέσο θέρμανσης κυρίως στιςορεινές περιοχές αλλά και ως δευτερεύουσα πηγήθέρμανσης για αρκετές κατοικίες σε χαμηλότεραυψόμετρα.
• Παλαιότερο τοπικό σύστημα θέρμανσης 
• κατασκευάζονται από πέτρα ή τούβλο 
• μεγάλα σταθερά ανοίγματα στην περιοχή της φωτιάς
• Τα στερεά υπολείμματα της καύσης (στάχτη) συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος της εστίας 
• καθημερινή απομάκρυνση στάχτης
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Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Χαρακτηριστικά ανοιχτών τζακιών:
• Ο τρόπος θέρμανσης του χώρου επιτυγχάνεται μέσω ακτινοβολίας
• Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι ξύλο και μπριγκέτες
• Η ανάφλεξη είναι χειροκίνητη Θερμική ισχύς 1-3 kW
• Χαμηλός βαθμός απόδοσης (δεν ξεπερνά το 25%)
• Σημαντικό μέρος της θερμότητας που παράγεται από τα τζάκια χάνεται στα καυσαέρια και μέσα από την τοιχοποιία
• Τοπική θέρμανση του χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένα
• Ατελή καύση ξύλου - παράγονται επιβλαβή αέρια
Βαθμός απόδοσης Εξαρτάται από:
• Άνοιγμα εστίας
• Μέγεθος δωματίου
• Ύψος καμινάδας
• Είσοδος νωπού αέραΈνας τρόπος μείωσης των απωλειών θερμότητας είναι η τοποθέτηση καπνοσύρτη στην καμινάδα, αποτρέποντας τον ζεστό αέρα του δωματίου να διαφεύγει μέσω την καμινάδας, όταν το τζάκι δεν χρησιμοποιείται.

Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Ανοιχτά τζάκια
Για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων διαστασιολόγησης καιλειτουργίας της εστίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω εμπειρικέςσχέσεις:
• Ελάχιστο άνοιγμα εστίας: Smin=30×όγκος χώρου [cm2]
• Μέγιστο άνοιγμα εστίας: Smax=60×όγκος χώρου [cm2]
• Ποσότητα νωπού αέρα: QA=0.036 ×S [m3/h]
• Καπνοδόχος σε μικρά τζάκια συστήνονται οι διστάσεις 25 x 25 cm και για μεγάλα τζάκια 35 x 35 cm.
• Ποσότητα ξύλου: Μ=Q / (Hu×η) [kg/h]
Όπου:Q [kW]: θερμική ισχύς τζακιούΗu [kWh/kg]: κατώτερη θερμογόνος δύναμη ξύλουn [-]: βαθμός απόδοσης τζακιού
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Ενεργειακά τζάκια
Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι που
εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό
της θερμότητας από την καύση του ξύλου,
διοχετεύοντας την στον εσωτερικό χώρο.
Σε αντίθεση με τα ανοιχτά τζάκια η εστία
καύσης είναι κλειστή με αποτέλεσμα τη
βελτίωση της ποιότητας της καύσης και της
απόδοσης του τζακιού. Ο βαθμός
απόδοσης των εστιών αυτών είναι
υψηλότερος από αυτό των συμβατικών
τζακιών και κυμαίνεται από 80-85%,
εξαιτίας του θαλάμου δευτερογενούς
καύσης

Τοπικά συστήματα θέρμανσης

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τζακιού είναι:
• Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 85 %).
• Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου.
• Δυνατότητα ελέγχου της καύσης ανάλογα με την επιθυμητήθερμοκρασία.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια.
• Δυνατότητα μετάδοσης της θερμότητας στο χώρο μεμηχανική ή φυσική ροή.
• Ελαχιστοποίηση οσμών και καπνού στο χώρο θέρμανσης.

Τοπικά συστήματα θέρμανσης



5/10/2016

18

Τοπικά συστήματα θέρμανσης

Ενεργειακό τζάκι αέρα
Διακρίνεται σε αερόθερμο τζάκι και τζάκι με εναλλάκτηαέρα-αέρα. Ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί στο κάτω μέροςτης εστίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το κάτω και τοπίσω μέρος της εστίας όπου και θερμαίνεται. Ο θερμόςαέρας διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών και τωνπερσίδων του στο χώρο. Η κίνηση του αέρα γίνεται είτεμε φυσική ροή είτε με ανεμιστήρα. Η διαφορά με ένατζάκι με εναλλάκτη αέρα-αέρα είναι ότι υπάρχει έναςεναλλάκτης θερμότητας.

Τα ενεργειακά τζάκια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το είδος του φορέα θερμότητας:
• Ενεργειακό τζάκι αέρα
• Ενεργειακό τζάκι νερού

Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Ενεργειακό τζάκι νερού
Λειτουργεί ως πλήρης, αυτόνομη μονάδαπαραγωγής ζεστού νερού που διοχετεύεταιστα θερμαντικά σώματα (ή υποδαπέδια)για θέρμανση όλων των χώρων μίας οικίας.Στον καπνοθάλαμο του ενεργειακού τζακιούνερού υπάρχει ο εναλλάκτης αέρα-νερού.Μέσα στον εναλλάκτη κυκλοφορείταιψυχρό νερό με την βοήθεια κυκλοφορητήτο οποίο θερμαίνεται
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Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Θερμάστρες ξύλου
• Κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο και έχουνκλειστή εστία καύσης με ανοιγόμενη πόρτα απόκρύσταλλο μεγάλης θερμικής αντοχής
• Tοποθετούνται πάνω σε μη εύφλεκτη στο δάπεδο
• Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται μέσωακτινοβολίας από τα τοιχώματα και μέσωσυναγωγής
• Επαρκείς προσαγωγή νωπού αέρα (ανεμιστήραμεταβλητής ταχύτητας)
• Η προσαγωγή του αέρα πραγματοποιείται σε δύοστάδια. Ο πρωτεύων αέρας εξασφαλίζει την καύσητων ξύλων περνώντας μέσα από την σχάρα, ενώ οδευτερεύων αέρας βοηθά στην καλύτερη καύσητων καυσαερίων πριν οδηγηθούν στο εξωτερικόπεριβάλλον διαμέσου της καπνοδόχου.
• Ο βαθμός απόδοσης τους να κυμαίνεται από 30εώς 60%.
• Η τροφοδοσία ξύλου γίνεται χειροκίνητα.

Θερμάστρες ξύλου
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Θερμάστρες ξύλου

Θερμάστρες ξύλου
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Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Θερμάστρες πελλέτας• Κατασκευάζονται από χάλυβα ή χυτοσίδηρο• Η ανάφλεξή τους γίνεται αυτόματα με ηλεκτρικήαντίσταση• Η θερμότητα στο χώρο μεταδίδεται με ακτινοβολία καιμε συναγωγή.• Η αποθήκευση των πελλετών γίνεται στο πίσω μέρος τηςθερμάστρας• Ο βαθμός απόδοσης τους να κυμαίνεται από 75-90%.• Η θερμική ισχύς κυμαίνεται μεταξύ 7-14 kW• Η φόρτωση του καυσίμου στο θάλαμο καύσης γίνεταιμέσω κοχλία• Η προσαγωγή του αέρα για την καύση γίνεται μεανεμιστήρα• Δυνατότητα ρύθμιση της ποιότητας καύσης με τηβοήθεια αισθητήρα λ• Δυνατότητα προγραμματισμού επιθυμητήςθερμοκρασίας καθώς και αυτόματης έναρξης ήτερματισμού της λειτουργίας τους

1. Δοχείο αποθήκευσης πελλετών
2. Κοχλίας τροφοδοσίας 

πελλετών
3. Εστία καύσης
4. Έξοδος θερμού αέρα

Θερμάστρες πελλέτας
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Θερμάστρες πελλέτας

Σόμπες πελλέτας με ενσωματωμένο λέβητα
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Υλικό κατασκευής: ΧυτοσίδηροςΒάρος: 230kgΣυνολική ισχύς: 14kw7kw ακτινοβολία στο χώρο και 7kw απόδοση στον εναλλάκτη νερούΌγκος νερού στον εναλλάκτη: 22lt.Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 95°CΜέγ. πίεση λειτουργίας: 3bar.

Τοπικά συστήματα θέρμανσης
Οι Θερμάστρες πελλέτας ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται:
• Θερμάστρες αέρα 
• Θερμάστρες νερού. 
Θερμάστρες αέρα Οι Θερμάστρες αέρα διοχετεύουν το θερμό αέρα απευθείας στο χώρο μέσω των περσίδων που βρίσκονται στο πάνω μέρος της θερμάστρας. 
Θερμάστρες νερού.Οι Θερμάστρες νερού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με τα ενεργειακά τζάκια νερού. Οι Θερμάστρες αυτές διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας – νερού στον οποίο το νερό θερμαίνεται και οδηγείται στα θερμαντικά σώματα με την βοήθεια κυκλοφορητή. Η απόδοση τους φτάνει στο 80-90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση. 
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης
Κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι το σύστημα που είναι υπεύθυνο για τηνπαραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων ή/και την παραγωγή ζεστού νερού.Η θερμότητα που παράγεται από την καύση μεταδίδεται σε υγρά (νερό, αέρας)μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταφορά της ενέργειας στους διάφορουςχώρους.

Αρχή λειτουργίας
Το καύσιμο υλικό το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα σιλό μεταφέρεται μεαυτόματο τρόπο μέσω κοχλία προς το θάλαμο καύσης, όπου αναφλέγεται καικαίγεται.
Για τη βελτίωση της μεταφοράς θερμότητας και την παροχή επαρκούς αέρα γιαβέλτιστη καύση, τοποθετείτε ανεμιστήρας.
Το καυσαέριο από τη διαδικασία καύσεως περνά διαμέσου ενός εναλλάκτηθερμότητας μεταφέροντας ενέργεια στο θερμαντικό μέσο (αέρας, νερό, ατμός).
Μια αντλία κυκλοφορεί το θερμαινόμενο μέσο μέσα από το υδραυλικό σύστημαδιανομής θερμότητας.
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Αρχή λειτουργίας
Ο λέβητας είναι εξαιρετικά μονωμένος προκειμένου να μειωθούν οι
απώλειες θερμότητας. Τα σύγχρονα συστήματα βιομάζας χρησιμοποιούν
δύο-στάδια εισαγωγής αέρα κατά την διαδικασία καύσης, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η πλήρης καύση του καυσίμου και επομένως την επίτευξη
υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ρύπων.
Τα σύγχρονα συστήματα βιομάζας χρησιμοποιούν και άλλες προηγμένες
λειτουργίες όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος της καύσης, η ελεγχόμενη
τροφοδοσία καυσίμου, η χρήση εξελιγμένου καυστήρα με ηλεκτρονική
ανάφλεξη και η αυτόματη απομάκρυνση της στάχτης και καθαρισμού του
θαλάμου καύσης
Σημαντικό στοιχείο στην λειτουργία του λέβητα είναι ο τρόπος τροφοδοσίας
του καυσίμου στο θάλαμο καύσης. Η τροφοδοσία χωρίζεται σε αυτόματη και
χειροκίνητη τροφοδοσία και επηρεάζεται από το τύπο καυσίμου που θα
χρησιμοποιηθεί.
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης
Χαρακτηριστικά σύγχρονων λεβήτων βιομάζας:
• Χρησιμοποιούν για καύσιμα κυρίως τεμάχια από ξύλα, πελλέτες ή

θρυμματισμένο ξύλο.
• Κατασκευάζονται κυρίως από χάλυβα και είναι καλά θερμομονωμένοι
• Η εγκατάσταση τους γίνεται σε λεβητοστάσια
• Λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες
• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση (πάνω από το 90%)
• Μπορούν να συνδεθούν με θερμαντικά σώματα με μονοσωλήνιο ή

δισωλήνιο σύστημα και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα
ως κύρια πηγή ενέργειας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα κεντρικής
θέρμανσης –πετρελαίου, στερεών καυσίμων κ.α.

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης

Σύστημα τροφοδοσίας: Ατέρμων 
κοχλίας

Εναλλάκτης θερμότητας

Περιοχή καύσης

Οι λέβητες βιομάζας μπορεί να κατηγοριοποιηθούν αναλόγως του θαλάμου καύσης,
του είδους της ανάφλεξης, του τρόπου τροφοδοσίας, του προσανατολισμού των
φλογαυλών, του υλικού κατασκευής τους, του καυσίμου και της θερμικής τους ισχύος.
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Λέβητες ξύλου 

Σύστημα αερισμού

Εναλλάκτης θερμότητας
Φορτίο ξυλείας

Αισθητήρας λάμδα
Θάλαμος καύσης

Μονάδα 
μικροεπεξεργαστή

Σύστημα 
ανάκτησης 

καπνού
(ανοικτή θυρίδα)

1. Θυρίδα τέφρας
2. Πλάκα καθαρισμού σχάρας
3. Πρωτεύουσα παροχή αέρα
4. Αυτοκαθαριζόμενη σχάρα
5. Δευτερεύουσα παροχή αέρα
6. Περιστρεφόμενη πλάκα
7. Αγωγός ασφαλείας
8. Ζώνη απελευθέρωσης αέρα
9. Αυτόματος καθαρισμός του 
εναλλάκτη θερμότητας
10. Κινητήρας καθαρισμού
11. Φυσητήρας ανάφλεξης
12. Κεραμική μόνωση
13. Πλήρης μόνωση

14. Κλειστός μεταφορέας
15. Σωληνοειδής εναλλάκτης θερμότητας
16. Αναρροφητικός ανεμιστήρας
17. Αισθητήρας καυσαερίων
18. Αισθητήρας λάμδα
19. Έλεγχος μέσω εύχρηστου πίνακα 
χειρισμού
20. Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης
21. Κινητήρας
22. Σύστημα κίνησης
23. Αναρροφητικός ανεμιστήρας
24. Δεξαμενή αποθήκευσης
25. Μεταφορέας ατέρμονα κοχλία για 
σφαιρίδια
26. Αισθητήρας επιτήρησης
27. Περιστροφική βαλβίδα

Λέβητες πελλέτας
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Λέβητες πελλέτας
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι τροφοδοσίας καυσίμων στους λέβητες πελλέτας:
1. Τροφοδότηση από την κάτω πλευρά
Στην περίπτωση αυτή ο πρωτεύων αέρας της καύσης διοχετεύεται κάτω από την
χαλύβδινη σχάρα σχήματος δαχτύλιου ενώ ο δευτερεύων αέρας διοχετεύεται πάνω
από την σχάρα εξασφαλίζοντας την καλύτερη καύση των καυσαείων. Λόγω του ότι οι
πελλέτες έρχονται σε άμεση επαφή με τη ζώνη πυρός, δημιουργείται ο κίνδυνος
μεταφοράς της φλόγας πίσω στην χοάνη αποθήκευσης των πελλετών. Επίσης είναι
πιθανή η δημιουργία ανομοιογενούς στρώματος καυσίμου στην εστία καύσης με
αποτέλεσμα οι πελλέτες να καταλήγουν στο δοχείο συλλογής της στάχτης χωρίς να
έχουν καεί.

2. Οριζόντια τροφοδότηση
Το σύστημα οριζόντιας τροφοδότησης έχει παρόμοια κατασκευή με το σύστημα
τροφοδότησης από την κάτω πλευρά. Οι πελλέτες μεταφέρονται οριζόντια από το
δοχείο αποθήκευσης στη σχάρα μέσω κοχλία. Ο πρωτεύων αέρας της καύσης
διοχετεύεται κάτω από την χαλύβδινη σχάρα σχήματος δαχτύλιου ενώ ο δευτερεύων
αέρας διοχετεύεται πάνω από την σχάρα εξασφαλίζοντας την καλύτερη καύση των
καυσαερίου. Όπως και με το σύστημα τροφοδότησης από την κάτω πλευρά, οι
πελλέτες έρχονται σε άμεση επαφή με τη ζώνη πυρός, δημιουργώντας τον κίνδυνο
μεταφοράς της φλόγας πίσω στην χοάνη αποθήκευσης.

Λέβητες πελλέτας
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Λέβητες πελλέτας
3. Τροφοδότηση από την πάνω πλευρά
Με την βοήθεια κοχλία οι πελλέτες μεταφέρονται από το
δοχείο αποθήκευσης μέσα σε ένα σωλήνα και μετά από αυτό
λόγο τις βαρύτητας πέφτουν στη σχάρα καύσης. Στην
περίπτωση αυτή ο πρωτεύων και ο δευτερεύων αέρας της
καύσης διοχετεύονται πάνω από την σχάρα εξασφαλίζοντας
ομοιογενή στρώση καυσίμου παράγοντας λιγότερη ποσότητα
στάχτης. Επίσης λόγω του ότι ο μηχανισμός μεταφοράς του
καυσίμου δεν έχει άμεση επαφή με τη ζώνη της φωτιάς, δεν
δημιουργείται ο κίνδυνος επιστροφής της φλόγας πίσω στην
χοάνη αποθήκευσης. Ωστόσο αυτό το σύστημα τροφοδοσίας
καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της ποσότητα των
πελλετών και επομένως απαιτείται η τοποθέτηση μετρητή
στάθμης.

Λέβητες πελλέτας

300-500 KW
50-100 KW
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Λέβητες θρυμματισμένου ξύλου
• Υπάρχει ανάγκη για μεγάλους χώρους αποθήκευσης και έχουν υψηλό κόστος αγοράς
• Τα θρυμματισμένα ξύλα είναι πιο ανομοιογενή καύσιμα με αποτέλεσμα νααυξάνεται ο κίνδυνος παραμόρφωσης και έμφραξης των συστημάτων μεταφοράςκαι των χοανών αποθήκευσης
• Πιο ανθεκτικοί και μεγαλύτεροι τόσο σε ισχύ όσο και σε μέγεθος
• Ιδανικοί για μεγάλες εγκαταστάσεις όπως πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης

Λέβητες 
θρυμματισμένου ξύλου Λέβητες πελλέτας

Χρήση
Κεντρική θέρμανση και 
παραγωγή ζεστού νερού 
σε μεγάλα κτίρια,
Τηλεθέρμανση

Κεντρική θέρμανση,
παραγωγή ζεστού νερού

Θέση εγκατάστασης Λεβητοστάσιο Λεβητοστάσιο
Μετάδοση θερμότητας Εναλλάκτης θερμότητας 

αέρα - νερού
Εναλλάκτης θερμότητας 
αέρα - νερού

Εστία καύσης Κλειστή Κλειστή
Θερμική ισχύς 50 - 7000 kW 5 - 35 kW
Βαθμός απόδοσης < 90% <90%
Καύσιμο Θρυμματισμένο ξύλο Πελλέτες
Ανάφλεξη Αυτόματη Αυτόματη
Θερμοκρασία καυσαερίων 150 - 200 oC περίπου 150 - 200 oC περίπου
Αντίσταση καπνοδόχου 
στη φωτιά της αιθάλης 1200 oC 1200 oC

Κυριότερα χαρακτηριστικά λεβήτων πελλέτας και θρυμματισμένου ξύλου
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Ηλιακό σύστημα βιομάζας

Σχέδιο «ηλιακού συσσωρευτή σε συνδυασμό με 
καυστήρα βιομάζας»

Ηλιακός εξοπλισμός 
βιομάζας

Ηλιακή ενέργεια + βιομάζα
• Εξαιρετικά ελκυστική εναλλακτική λύση όταν σχεδιάζεται σωστά
• Η ηλιακή εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για ζεστό νερόοικιακής χρήσης
• Προτιμάται για συστήματα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας
• Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

– Κατανάλωση ηλιακής ενέργειας κατά προτεραιότητα
– Εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας του συστήματος βιομάζας καιτου ηλιακού συστήματος
– Η ηλιακή και η βοηθητική ενέργεια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνταιαπό κοινού παρά μόνον όταν αυτό είναι αιτιολογημένο
– Μην αναμειγνύετε ποτέ ζεστό νερό οικιακής χρήσης με νερόθέρμανσης
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα



5/10/2016

35

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης -Θερμαντικά σώματα

Θέση τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων
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Κεντρικά συστήματα – Ενδοδαπέδια θέρμανση

Κεντρικά συστήματα – Ενδοδαπέδια θέρμανση
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Κεντρικά συστήματα – Ενδοδαπέδια θέρμανση

Κεντρικά συστήματα – Ενδοτοίχια θέρμανση
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Κεντρικά συστήματα – Ενδοτοίχια θέρμανση

Σύστημα θέρμανσης και θερμική άνεση
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης –Δίκτυα διανομής θερμότητας

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης –Μονοσωλήνιο
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης –Μονοσωλήνιο

Κεντρικά συστήματα θέρμανσης – Δισωλήνιο
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Κεντρικά συστήματα θέρμανσης – Δίκτυα διανομής θερμότητας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ιστοσελίδα του WE-qualify

http://www.cea.org.cy/build-up-skills-we-qualify/ 

90


