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BUILD UP Skills WE-Qualify
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Επιλογή συστήματος βιομάζας
ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης
Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Εγκαταστάσεις

Τύπος κτιρίου (κατοικία, πολυκατοικία, εμπορικό κτίριο, βιομηχανικό
κτήριο)
Ανάγκες θερμότητας
•
•
•

Έρευνα θερμικών φορτίων του κτιρίου

Χρησιμοποιήστε την υφιστάμενη εγκαταστημένη ισχύ ως σημείο
αναφοράς (αλλά ελέγξτε αν είναι πραγματικά απαραίτητη!!)
Αξιολόγηση της κατανάλωσης
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Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Απαιτήσεις του χρήστη:
• Ο χρήστης απαιτεί τη θέρμανση συγκεκριμένου χώρου (π.χ. ένα
δωμάτιο) ή ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει ένα κεντρικό σύστημα
θέρμανσης (100% κάλυψη θερμικών αναγκών) το οποίο θα
συνεισφέρει και στο ζεστό νερό χρήσης
• Διαθέσιμος χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ο χρήστης για τη
λειτουργία του συστήματος θέρμανσης (π.χ. προετοιμασία του
καυσίμου, τεμαχισμό ξυλείας, εφοδιασμό σε καύσιμα, απομάκρυνση
στάχτης, καθαρισμό καυστήρα)
• Διαθέσιμη χρηματοδότηση. Τα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα
μπορεί να απαιτούν υψηλότερες δαπάνες (αρχικό κεφάλαιο
επένδυσης) από τα αντίστοιχα συστήματα συμβατικών καυσίμων.
Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιχορήγησης από σχετικά Σχέδια
Χορηγιών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος
Μεταφορά θερμότητας:
•

Απευθείας θέρμανση

•

Μεταφορά θερμότητας μέσω νερού

•

Μεταφορά θερμότητας μέσω αέρα

Δίκτυο διανομής
•
•

Μονοσωληνιο σύστημα
Δισωλήνιο σύστημα
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Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Τερματικές μονάδες
•

Χρήση θερμαντικών σωμάτων

•

Ενδοτοίχια θέρμανση

•

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Τύπος και κόστος του διαθέσιμου καυσίμου
•

Ποια καύσιμα είναι διαθέσιμα στην αγορά και σε ποια τιμή;

•

Θα πρέπει τα καύσιμα να αγοραστούν σε χύδην μορφή;

•
•
•

Πόσο κοντά υπάρχει προμηθευτής για την παροχή του καυσίμου;
Περιορισμοί των υφιστάμενων συστημάτων μεταφοράς βιομάζας
Επιθυμητό επίπεδο αυτοματισμού

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης και αποθήκευσης
•

Πολεοδομικοί κανονισμοί του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για
τη χωροθέτηση μηχανοστασίων, λεβητοστασίων, ψησταριών και
φούρνων

Διαθέσιμος χώρος για:
• την παράδοση και την αποθήκευση του καυσίμου (Διαμέρισμα;)
• κατάλληλο σύστημα παράδοσης του καυσίμου
• τη συσκευή θέρμανσης (θερμάστρα, λέβητα)
• δεξαμενή αποθήκευσης (εάν είναι απαραίτητη)
• την καπνοδόχο
• την πρόσβαση στον εξοπλισμό του συστήματος
• τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, σύνδεση με αποχέτευση)
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Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού
χρήσης
•

Πώς έχει κατασκευαστεί το κτίριο;

•

Ποια είναι η θερμική ισχύς του υπάρχοντος λέβητα; Υπολογισμός της
απόδοσης του λέβητα.

•
•
•
•

Ποιος είναι ο τρόπος χρήσης του συστήματος θέρμανσης ;
Υπολογισμός της ετήσιας
κατανάλωσης καυσίμου)

απαίτησης

για

θέρμανση

(δεδομένα

Ποια είναι η κατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης;

Άποψη των χρηστών. Είναι ευχαριστημένοι με το υπάρχον σύστημα ;

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος
•

……..

•

Θερμοκρασίες και μεγέθη των θερμαντικών σωμάτων

•

•
•

Πρόκειται στο άμεσο μέλλον να γίνουν επεμβάσεις στο κτίριο που θα
επηρεάσουν το θερμικό φορτίο (π.χ. θερμομόνωση οικίας, επεκτάσεις);
Παροχή νερού - θέση και πίεση

Ηλεκτρική εγκατάσταση (3-φασικό ή μονοφασικό)
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Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Συνδυασμός με άλλες πηγές
•

Ηλιακά

•

Κλιματιστικές μονάδες

•

Λέβητα συμβατικών καυσίμων

Νομικές απαιτήσεις (περιορισμοί)
•

Λεβητοστάσιο

•

Αερισμός

•
•

Καπνοδόχος

Αέριοι ρύποι

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του
συστήματος

Εκτιμήσεις ασφάλειας για τον συγκεκριμένο χώρο
•

Ύπαρξη αμιάντου

•

Εργασία σε κλειστούς χώρους

•
•
•
•

Εργασία σε ύψη

Κινδύνους που σχετίζονται με εργασίες που εκτελούνται από άλλους

Αποφυγή επέκτασης πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο και την αποθήκη
καυσίμων
Θέμα ασφαλείας κατά τη διάρκεια παράδοσης των καυσίμων
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Διάγραμμα επιλογής συστήματος θέρμανσης
ΑΡΧΗ

Υπάρχει
πρόσβαση και
διαθέσιμος
χώρος
αποθήκευσης
καυσόξυλων

Είστε πρόθυμοι
να χειρίζεστε
χειροκίνητα
σακιά από
πελλέτες
εβδομαδιαία

Η εγκατάσταση
ανήκει σε περιοχή
όπου απαγορεύεται
η εκπομπή
καυσαερίων από
καπνοδόχους
(Αφορά την
Μεγάλη Βρετανία)

Το σύστημα
θέρμανσης πρέπει
να ανήκει στη λίστα
με τις συσκευές
εξαίρεσης (Αφορά
την Μεγάλη
Βρετανία)

Ο χώρος
θέρμανσης είναι
για ένα μόνο
κτίριο?

Οι μετακινήσεις των
οχημάτων για την
παράδοση του
καυσίμου αποτελεί
αποτρεπτικό
παράγοντα για την
εγκατάσταση
τέτοιου
συστήματος?

Είστε πρόθυμοι
να χειρίζεστε
χειροκίνητα τα
καυσόξυλα
καθημερινά

Υπάρχει τοπικός
προμηθευτής
για την παροχή
πελλέτων σε
σακιά
Υπάρχει
πρόσβαση και
διαθέσιμος
χώρος
αποθήκευσης
σακιών από
πελλέτες?

Η χρήση
βιομάζας για
καύσιμο δεν
είναι
κατάλληλο για
σας αυτή τη
στιγμή

Το κτίριο είναι
μικρότερο από
ένα μεγάλο
αγροτόσπιτο?
(Θεωρείστε ότι
απαιτείται ένας
λέβητας 40 kW

Υπάρχει
πρόσβαση για
όχημα
μεταφοράς και
αποθήκευσης σε
χύδην μορφή?

Υπάρχει καλή
πρόσβαση στο
χώρο και αρκετός
αποθηκευτικός
χώρος?

Υπάρχει
πρόσβαση για
όχημα
μεταφοράς και
αποθήκευσης σε
χύδην μορφή?

Μήπως ο θόρυβος
από το φορτηγό
παράδοσης
καυσίμου αποτελεί
αποτρεπτικό
παράγοντα για
εγκατάσταση
τέτοιου
συστήματος?

Πελλέτες:

Η χρήση
βιομάζας για
καύσιμο δεν
είναι
κατάλληλο για
σας αυτή τη
στιγμή

Μήπως με
λιγότερο συχνές
παραδόσεις
καυσίμου στο
κτίριο, αυτό θα
εξακολουθούσε
να αποτελεί
πρόβλημα?

• Εξευγενισμένο και συμπαγές
• Εύκολη αποθήκευση
• Υψηλή θερμογόνος δύναμη
• Πολύ καλή καύση
• Υψηλότερο κόστος καυσίμου

Θρύμματα ξύλων:

• πιθανή ανάπτυξη μούχλας
• Χαμηλή θερμογόνος δύναμη
• Φθηνότερο κόστος καυσίμου
• Κατάλληλο για μεγάλες
εγκαταστάσεις λεβήτων
•Μεγαλύτερος χώρος
αποθήκευσης

Επιλέξτε το πιο
κατάλληλο
τύπο καυσίμου

Πόσο μεγάλος
είναι ο χώρος
που χρειάζεται
θέρμανση?

Η χρήση
βιομάζας για
καύσιμο δεν
είναι
κατάλληλο για
σας αυτή τη
στιγμή

Πόσο μεγάλος
είναι ο χώρος
για θέρμανση

Παραδοσιακό
τζάκι ξύλου

Θερμάστρα
καυσόξυλων

Θερμάστρα
πελλέτας

Μικρής κλίμακας
αυτοποιημένης
θερμάστρας ή
λέβητα πελλέτας

Αυτοποιημένος
λέβητας πελλέτας
με τροφοδοσία
από χοάνη ή σιλό

Θα παρέχεται
θέρμανση σε
περισσότερο
από ένα κτίριο?

Αυτοποιημένος
λέβητας πελλέτας
με τροφοδοσία
από χοάνη ή σιλό
παρέχοντας ένα
δίκτυο
τηλεθέρμανσης
Αυτοποιημένος
λέβητας θρυμμάτων
ξύλου με τροφοδοσία
από χοάνη ή σιλό
παρέχοντας ένα
δίκτυο τηλεθέρμανσης

Η θέρμανση θα
παρέχεται σε
περισσότερο
από ένα κτίριο?

Αυτοποιημένος
λέβητας
θρυμμάτων ξύλου
με τροφοδοσία
από χοάνη ή σιλό

Καθορισμός μεγέθους συστήματος
Σωστή διαστασιολόγηση

Απαιτείται η σωστή διαστασιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα σε
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα συστήματα συμβατικών καυσίμων για τον λόγο ότι τα
συστήματα θέρμανσης με βιομάζα μεταβάλουν δυσκολότερα την παραγωγή τους.
Σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος αποφεύγονται:
•

πολύ χαμηλότερες αποδόσεις

•

υψηλότερο κόστος αγοράς

•

υψηλότερες εκπομπές ρύπων.

Για τα συστήματα με λέβητα βιομάζας συνήθως υπολογίζεται το θερμικό φορτίο για
ολόκληρο το κτίριο.
Για τις θερμάστρες βιομάζας πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη θέρμανσης για ένα
συγκεκριμένο δωμάτιο ή χώρο.
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Προσδιορισμός θερμικού φορτίου
Προκειμένου να επιλεγεί το σωστό μέγεθος της πηγής θερμότητας πρέπει να
καθοριστεί το θερμικό φορτίο του κτιρίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού του
θερμικού φορτίου σχεδιασμού περιγράφεται στο πρότυπο EN 12831:2003.
Για να διατηρηθεί ο εσωτερικός χώρος σε σταθερή θερμοκρασία, οι πηγές
θερμότητας μέσα στο κτίριο πρέπει να εξισορροπούν τις απώλειες θερμότητας.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η θερμότητα για την κάλυψη των αναγκών
σε ΖΝΧ
Για την επιλογή μικρότερου μεγέθους λέβητα μπορεί να επιτευχθούν τα
ακόλουθα:
• Δεξαμενή αποθήκευσης για κάλυψη της ζήτησης
• Διαχωρισμός του σπιτιού σε ζώνες

• Χρήση ηλιακών συστημάτων για την ικανοποίηση της ζήτησης σε ΖΝΧ

Απώλειες σχεδιασμού
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Απώλειες σχεδιασμού

Απώλειες σχεδιασμού
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Απώλειες σχεδιασμού

Απώλειες σχεδιασμού
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Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός συντελεστή
θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός συντελεστή
θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου
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Απώλειες σχεδιασμού

Απώλειες σχεδιασμού
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Απώλειες σχεδιασμού

Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός ισοδύναμου
συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου
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Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός ισοδύναμου
συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός ισοδύναμου
συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου
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Απώλειες σχεδιασμού – Υπολογισμός ισοδύναμου
συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Απώλειες σχεδιασμού
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Απώλειες σχεδιασμού

Απώλειες σχεδιασμού
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Υπολογισμός θερμικού φορτίου σχεδιασμού
για ένα θερμαινόμενο χώρο

Υπολογισμός θερμικού φορτίου σχεδιασμού
για ένα θερμαινόμενο χώρο
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Υπολογισμός θερμικών φορτίων

Υπολογισμός θερμικού φορτίου σχεδιασμού
για ένα κτίριο
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Υπολογισμός θερμικής ισχύος συστήματος
θέρμανσης

Υπολογισμός θερμικής ισχύος συστήματος
θέρμανσης
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Υπολογισμός θερμικής ισχύος συστήματος
θέρμανσης

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