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BUILD UP Skills WE-Qualify
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εγκατάσταση συστημάτων
βιομάζας
Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

•
•
•
•
•

Βασικές αρχές εγκατάστασης

Η ορθή εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση του λέβητα είναι το υπόβαθρο
να είναι σταθερό και μη διαβρώσιμο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ενώ
απαγορεύεται η εγκατάσταση του σε εκρήξιμο περιβάλλον.

Σημαντική παράμετρος για την σωστή επιλογή και διαστασιολόγηση του
λέβητα είναι ο υπολογισμός του θερμικού φορτίου της κατοικίας και οι
απαιτήσεις της σε θέρμανση και ζεστού νερού χρήσης.
Η σωστή διαστασιολόγηση του λέβητα πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες
θέρμανσης μιας κατοικίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12831 (Heating plants
in buildings – process for calculating the heat load norm).

Ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης,
λαμβάνοντας υπόψη την υδραυλική εγκατάσταση, την εγκατάσταση και
διαστασιολόγηση της καπνοδόχου καθώς και το σχεδιασμό του χώρου
αποθήκευσης του καυσίμου.
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Βασικές αρχές εγκατάστασης

Τονίζεται ότι οι εγκαταστάτες θα πρέπει να είναι σε στενή επαφή με τον
αντίστοιχο παραγωγό λεβήτων ή τοπικών συστημάτων θέρμανσης, λόγω του ότι
οι απαιτήσεις του συστήματος μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το
σχεδιασμό τους και επομένως η σύνδεση τους θα πρέπει να γίνεται
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες σύνδεσης του κατασκευαστή.

Ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης μπορεί να βασιστεί στο πρότυπο EN
12828 (Heating systems in buildings – planning of warm water heating systems).
Στο πρότυπο αυτό καθορίζεται η διάταξη και η υλοποίηση του συστήματος
θέρμανσης ζεστού νερού με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως 110°C και
μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 6 bar.
Το πρότυπο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος
παραγωγής θερμότητας, κατανομής της θερμότητας, απαγωγής καυσαερίων
καθώς και τα συστήματα ελέγχου.
Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως η προστασία από υπερθέρμανση και το δοχείο διαστολής.

Πρόγραμμα εγκατάστασης

Η εγκατάσταση ενός λέβητα θέρμανσης με βιομάζα τυπικά αποτελείται από τις
ακόλουθες φάσεις:
• Οικοδομικές εργασίες

(κτίσιμο λεβητοστασίου, αποθήκης του καυσίμου ή ενός χωρίσματος μεταξύ της
αποθήκης του καυσίμου και του λεβητοστασίου)
• Εγκατάσταση καπνοδόχου και παροχής αέρα

(έλεγχος απαραίτητου ελκυσμού, παροχή νωπού αέρα)

• Εγκατάσταση συσκευής

(προετοιμασία επιφάνειας, απαραίτητες αποστάσεις, σύνδεση καπνοδόχου, σύστημα
πυρασφάλειας)
• Υδραυλικά συστήματα

(αντλία κυκλοφορίας, σωληνώσεις, δοχείο διαστολής, όργανα ασφάλειας και ελέγχου,
θερμομόνωση συστήματος)
• Σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας του καυσίμου

(αποθήκη, σιλό, κοχλίας, αντλία αναρρόφησης, ηλεκτρική σύνδεση)
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Απαιτούμενοι έλεγχοι

Πριν την εγκατάσταση

Πριν την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης με βιομάζα θα πρέπει να γίνου οι
ακόλουθοι έλεγχοι και εκτιμήσεις:
• Καπνοδόχος: Νέα ή υπάρχουσα; Καταλληλόλητα της σε σχέση με το σύστημα
θέρμανσης. Απαιτούμενος ελκυσμός
• Αέρας καύσης: Παροχή αέρα-Χρειάζονται πρόσθετοι αεραγωγοί;

• Απαραίτητος χώρος: Ελεύθεροι χώροι διέλευσης (ανοίγματα / αποστάσεις) για την
φόρτωση των καυσίμων και για τη συντήρηση του λέβητα.
• Ηλεκτρικά: Πώς θα γίνει η ηλεκτρική σύνδεση; Υπάρχει μονοφασική ή 3-φασική
παροχή;
• Παροχή νερού – πάνω από 1 bar

• Ικανότητα αντοχής στο βάρος και αντίσταση σε πυρκαγιά της επιφάνειας όπου θα
τοποθετηθεί η συσκευή.
• Αντίσταση σε πυρκαγιά του χωρίσματος μεταξύ της συσκευής και της αποθήκης
καυσίμου
• Συμμόρφωση με πρότυπα, απαιτήσεις ασφαλείας και κανονισμούς

Εκτιμήσεις θορύβου

Πριν την εγκατάσταση

Ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας και της εστίας καύσης καθώς και ο
μηχανισμός τροφοδοσίας του καυσίμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα θορυβώδεις. Για
την μείωση και αποφυγή προβλημάτων από την ύπαρξη θορύβου, πρέπει να
εξεταστούν τα ακόλουθα:
•
•
•

Το λεβητοστάσιο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από τα υπνοδωμάτια του
σπιτιού ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση της καπνοδόχου από τα
υπνοδωμάτια.
Στα νέα κτίρια, θα πρέπει να τοποθετείτε ηχομονωτικό υλικό μεταξύ του
σπιτιού και των τοίχων του λεβητοστασίου και της αποθήκης.

Όλα τα σημεία επαφής μεταξύ των μηχανικών μερών και των τοίχων ή του
πατώματος πρέπει να είναι ηχομονωμένα (π.χ. ο κοχλίας τροφοδοσίας του
καυσίμου από την αποθήκη στο λεβητοστάσιο).
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Λεβητοστάσιο
Κανονισμός Πυροπροστασίας 12/2003

Λεβητοστάσιο
Κανονισμός Πυροπροστασίας 12/2003
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Λεβητοστάσιο
Κανονισμός Πυροπροστασίας 12/2003

Πολεοδομικός Κανονισμός

Λεβητοστάσιο

Σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
επιτρέπεται η χωροθέτηση μηχανοστασίων, λεβητοστασίων, ψησταριών και φούρνων σε
απόσταση 1.80 m από τα σύνορα του τεμαχίου μόνο σε περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη
αφορά μέχρι τετρακατοικίες.
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Πολεοδομικός Κανονισμός

Λεβητοστάσιο

Λεβητοστάσιο
Όσο αφορά τη θέση, τις διαστάσεις και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα λεβητοστάσια, αυτά δεν διέπονται από κάποιο Κανονισμό παρά
μόνο καθορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή λέβητα βιομάζας.

Γενικά η θέση του λεβητοστάσιου καθορίζεται με βάση την θέση της
καπνοδόχου, τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα
αερισμού του χώρου και την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων
σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που
προκαλούνται στο χώρο του λεβητοστασίου.
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Διαστάσεις

Λεβητοστάσιο

Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο λέβητας θα πρέπει να διαθέτει επίπεδο δάπεδο,
επαρκούς αντοχής για το βάρος του.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσβαση στο λέβητα να
είναι εύκολη από όλες τις πλευρές του τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας του
όσο και κατά την συντήρηση του, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες αποστάσεις.
Συνιστώνται τα ακόλουθα:

• η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος της εστίας του λέβητα και του απέναντι
τοίχου του λεβητοστασίου να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1 m, αλλά
τουλάχιστον 1.5 m στο σύνολο του.

• η απόσταση των πλευρών του λέβητα και των απέναντι τοίχων του
λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 0.60 m για λέβητες έως 300 kW, και
τουλάχιστον 1.0 m για λέβητες πάνω από 300 kW.

Διαστάσεις

Λεβητοστάσιο

• ……

• οι αποστάσεις διπλασιάζονται από την πλευρά του σιλό.

• το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου μεταξύ δαπέδου και οροφής
είναι ανάλογα με την ισχύ του λέβητα
o Για λέβητες έως 70 kW - 2.2 m

o Για λέβητες από 70 έως 230 kW - 2.4 m

o Για λέβητες από 230 kW εώς 400 kW - 3.0 m
o Για λέβητες πάνω από 400 kW - 3.5 m
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Διαστάσεις

Λεβητοστάσιο

Για τον προσδιορισμό των ελάχιστων διαστάσεων τοποθέτησης του λέβητα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω εμπειρικές σχέσεις:
Α = L + 1m ≥ 1.5m για Q ≤ 290 kW
Α = L + 1m ≥ 2m για Q > 290 kW
B = 0.5Α

Γ, Δ ≥ 0.6m

H ≥ 2.2m για Q ≤ 70kW

H ≥ 2.4m για 70 kW < Q ≤ 230 kW
H ≥ 3m για Q > 230kW
H ≥ 0.8m

H ≥ 0.5m

Εξαερισμός λεβητοστασίου
•
•

•
•
•

Πηγή (ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων, 2012)

Λεβητοστάσιο

Το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό εξαερισμό προκειμένου να
λειτουργεί με ασφάλεια ενώ απαγορεύεται η χρήση μηχανικού εξαερισμού.

Η αρνητική πίεση στο λεβητοστάσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει 4 Pa. Για να επιτευχθεί
αυτό συνιστάται όπως το λεβητοστάσιο διαθέτει ανοίγματα με διατομή τουλάχιστον
300 cm2 για λέβητες έως 50 kW. Για λέβητες με μεγαλύτερης θερμικής ισχύς
συνιστάται επιπρόσθετο άνοιγμα 2.5 cm2 για κάθε επιπλέον kW.

Ένα άλλος τρόπος υπολογισμού της απαραίτητης διατομής του ανοίγματος απαγωγής
αέρα είναι με βάση την ροή του αέρα η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m3/h
ανά 1 kW εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος.

Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να καλύπτονται από σχάρα προκειμένου να
αποτρέπεται η είσοδος ξένων σωμάτων
Σημαντική είναι η ποιότητα του αέρα που εισέρχεται στο λεβητοστάσιο. Ο αέρας
πρέπει να μην διαθέτει σκόνη και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (περιέχουν
ενώσεις χλωρίου και φθορίου), τα οποία προέρχονται από τους ψεκασμούς, τις
χρωστικές ουσίες και τα χρώματα, γιατί μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του λέβητα
(διάβρωση)
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Λεβητοστάσιο

Προδιαγραφές λεβητοστασίου

• Ο ελάχιστος όγκος του λεβητοστασίου πρέπει να είναι 8m3.

• Η εσωτερική θερμοκρασία του λεβητοστασίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40°C,
ακόμη και όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία.

• Το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διατηρείται καθαρό και δεν επιτρέπεται η
μεμονωμένη αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, υγρών ή αέριων στο λεβητοστάσιο.
• Επίσης για λεβητοστάσια μέχρι 20 m2 απαιτείται η ύπαρξη πυροσβεστήρων ξηρής
σκόνης 6 kg, ενώ για λεβητοστάσια μεταξύ 20 m2 και 50 m2 οι πυροσβεστήρες θα
πρέπει να είναι 12 κιλά.

• Η πόρτα του λεβητοστασίου θα πρέπει να είναι μεταλλική, χωρίς διακοσμητικές
θυρίδες, να ανοίγει προς το εξωτερικό μέρος του λεβητοστασίου και να διαθέτει
πλάτος τουλάχιστον 0,9 m.
• Τέλος στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση, στην οποία θα είναι
συνδεδεμένες οι έξοδοι των ασφαλιστικών βαλβίδων, για την εκροή του καυτού νερού
σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υπερπίεσης.

Υδραυλική εγκατάσταση
• Η υδραυλική σύνδεση των λεβήτων βιομάζας δεν διαφέρει ουσιαστικά με
άλλα συστήματα θέρμανσης.

• Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε λέβητα οι υδραυλικές συνδέσεις θα
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την διάταξη που υποδεικνύει ο
κατασκευαστής στο εγχειρίδιο του.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται στην μεταβολή του όγκου του
νερού κατά την θέρμανσή και ψύξη του συστήματος και συνεπώς στην
διατήρηση της πίεσης του δικτύου. Για το λόγω αυτό εγκαθίσταται δοχείο
διαστολής προκειμένου να αντισταθμίσει τις μεταβολές αυτές.
• Τα δοχεία διαστολής ανάλογο με τον τρόπο εγκατάστασής τους διακρίνονται
σε ανοικτά και κλειστά
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Υδραυλική εγκατάσταση
Δοχεία διαστολής για ανοιχτές εγκαταστάσεις

Τα ανοιχτά δοχεία διαστολής χρησιμοποιούνται
κυρίως σε παλιές εγκαταστάσεις.
Η εγκατάσταση τους αποτελείται από:

• το δοχείο νερού το οποίο διαθέτει φλοτέρ για
έλεγχο της στάθμης του νερού,

• το σωλήνα πλήρωσης για γέμισμα της
εγκατάστασης. Συνδέει το κάτω μέρος του
δοχείου με τη πλευρά αναρρόφησης του
κυκλοφορητή,

• το σωλήνα εκτόνωσης η αλλιώς σωλήνα
ασφαλείας. Συνδέει το πάνω μέρος του λέβητα
καταλήγοντας πάνω στο δοχείο διαστολής.

Πηγή (Παναγιώτης Φαντάκης)

Υδραυλική εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανοιχτών Δοχείων διαστολής
⁺ Τα ανοικτά δοχεία διαστολής προσφέρουν σημαντική ασφάλεια ειδικά
σε μεγάλες εγκαταστάσεις

⁺ Τα ανοικτά δοχεία διαστολής είναι επιθυμητά σε εγκαταστάσεις όπου
δεν είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος της καύσης (λέβητες στερεών
καυσίμων).

⁻ Στα ανοιχτά δοχεία διαστολής υπάρχει ο κίνδυνος διάβρωσης του
χαλύβδινου μέρους της εγκατάστασης λόγω του ότι το νερό της
εγκατάστασης έρχεται στο δοχείο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό
αέρα.
⁻ Το νερό μπορεί να παγώσει και να καταστρέψει το δοχείο σε χαμηλές
θερμοκρασίες

⁻ Γενικά παρουσιάζει αυξημένο κόστος εγκατάστασης λόγω των
επιπλέον σωληνώσεων που απαιτούνται.
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Υδραυλική εγκατάσταση

Απαιτήσεις ανοιχτών Δοχείων διαστολής

• Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να τοποθετηθεί 2-3m πάνω από το ψηλότερο
σημείο του δικτύου θέρμανσης

• Το δοχείο θα πρέπει να διαθέτει φλοτέρ για τον έλεγχο της στάθμης του
νερού του οποίου η λειτουργία θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά.

• Η εγκατάσταση του δοχείου διαστολής θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι
στο σωλήνα επιστροφής ή στο σημείο της χαμηλότερης θερμοκρασίας του
συστήματος.

• Ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και στον λέβητα απαγορεύεται η τοποθέτηση
οποιοδήποτε οργάνων απόφραξης όπως για παράδειγμα βάνα, διακόπτης ή
άλλες βαλβίδες.
• Απαραίτητη η μόνωση των σωληνώσεων για προστασία από τον παγετό.

• Σημαντική παράμετρος για την ορθή λειτουργία του λέβητα και την αποφυγή
υγροποιήσεων στο εσωτερικό του είναι η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής
του νερού στο λέβητα η οποία θα πρέπει να είναι 50οC.

Υδραυλική εγκατάσταση
Δοχεία διαστολής για κλειστές εγκαταστάσεις

Τα κλειστά δοχεία διαστολής αποτελούνται από ένα χώρο ο οποίος διαχωρίζεται
εσωτερικά σε δύο μέρη με μια ειδική ελαστική μεμβράνη. Στο ένα μέρος
βρίσκεται το αδρανές αέριο άζωτο υπό πίεση (ρυθμιζόμενο από τον
κατασκευαστή στα 1.5 bar), ενώ το άλλο μέρος επικοινωνεί με το νερό της
εγκατάστασης.
Η ποσότητα του νερού στο δοχείου ρυθμίζεται με βάση την πίεση του δικτύου
και την αρχική πίεση του αερίου στο δοχείο

Πηγή (Παναγιώτης Φαντάκης)
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Υδραυλική εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα κλειστών Δοχείων διαστολής

Τα κλειστά δοχεία διαστολής παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με τα ανοιχτά όπως:
⁺ δεν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το νερό σε περίπτωση μεγάλου ψύχους,

⁺ δεν απαιτείται ανανέωση του νερού με νέου που έχει σαν αποτέλεσμα τη
σκωρίαση των σωλήνων του λέβητα
⁺ δεν υπάρχει ο κίνδυνος να βγει το νερό από την εγκατάσταση κατά την
χρήση μεγάλου κυκλοφορητή.

⁺ η τοποθέτηση είναι εύκολη και γρήγορη γιατί τοποθετείται μέσα στο
λεβητοστάσιο
⁺ δεν απαιτούνται σωλήνας εκτόνωσης και πλήρωσης.

⁺ λειτουργία εγκατάστασης με θερμοκρασία νερού πέραν των 90 οC

Υδραυλική εγκατάσταση

Σχηματική διάταξη ανοικτού και κλειστού συστήματος διαστολής
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Υδραυλική εγκατάσταση

Σύνδεση κλειστού δοχείου διαστολής

Η σύνδεση του λέβητα με κλειστό δοχείο διαστολής πραγματοποιείτε με την προϋπόθεση ότι
λήφθηκαν υπόψη πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που αφορούν την υπερθέρμανση και την αύξηση της
πίεσης του συστήματος.
•

•

Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου η στατική ή τελική πίεση του
συστήματος είναι πάντα σταθερή ανεξάρτητα από την λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας,
προκειμένου η πίεση στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας κυκλοφορίας είναι επαρκής για τη
λειτουργία της.

Η σύνδεση του δοχείου διαστολής θα πρέπει να γίνεται στην επιστροφή του λέβητα όπου το νερό
έχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Μεγάλες θερμοκρασίες επηρεάζουν την διάρκεια ζωής της
ελαστικής μεμβράνης στο δοχείο
1 Λέβητας

2 Αντλία κυκλοφορίας

3 Κύκλωμα θέρμανσης
4 Βαλβίδα ασφαλείας

5 Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης
δοχείου διαστολής

Υδραυλική εγκατάσταση

Σύνδεση κλειστού δοχείου διαστολής

• Σε περίπτωση που η σύνδεση του δοχείου κριθεί απαραίτητα να γίνει στην
προσαγωγή θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το μήκος του σωλήνα σύνδεσης με το
δίκτυο να είναι αρκετό και χωρίς μόνωση προκειμένου το νερό να μην εισέρχεται σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες

• Λόγω της ανάγκης ελέγχου της πίεσης του αερίου του δοχείου σε τακτά διαστήματα
συνιστάται η τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας σύνδεσης κλειστού δοχείου διαστολής.
Η βαλβίδα δίνει την δυνατότητα αφαίρεσης του δοχείου από την εγκατάσταση με
μοναδική απώλεια νερού την ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.
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Παράδειγμα ενός υδραυλικού συστήματος συνδεδεμένο με
δεξαμενή αποθήκευσης και ΖΝΧ
Κύκλωμα θέρμανσης

ΖΝΧ (ζεστό)
Κύλινδρος
ΖΝΧ

ΖΝΧ (κρύο)

Λέβητας
βιομάζας

Προσαγωγή

Δεξαμενή
αποθήκευσης

Επιστροφή

Δοχείο
Διαστολής

Υδραυλική εγκατάσταση

Ρύθμιση κλειστού δοχείου διαστολής


Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος υπάρχει η πιθανότητα η θερμοκρασία του

συστήματος να αυξηθεί πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η
θερμοκρασία αυτή ορίζεται ως η μέγιστη θερμοκρασία υπέρβασης, θmax, και θα



πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του όγκου του δοχείου διαστολής.

Η αρχική πίεση του συστήματος, po, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το

άθροισμα της υδροστατικής πίεσης, pst, και την πίεση ατμού, pd. Συνίσταται όπως η
ελάχιστη αρχική πίεση του συστήματος είναι 0,7 bar. Πρακτικά, αν δεν είναι γνωστή η

πίεση του ατμού, προστίθεται η τιμή 0.3 bar στην υδροστατική πίεση για να ένα
εμπειρικό υπολογισμό της αρχικής πίεσης του συστήματος.
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Υδραυλική εγκατάσταση



……..

Η τελική πίεση του δοχείου διαστολής, pe, δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την

καθορισμένη πίεση της βαλβίδας ασφαλείας έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται η
βαλβίδα ασφαλείας κάθε φορά που ζεσταίνεται η εγκατάσταση και το σύστημα χάνει

νερό. Επομένως συνίσταται η πίεση της βαλβίδας ασφαλείας να είναι 10% μεγαλύτερη


από την τελική πίεση του δοχείου διαστολής

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά της υδροστατική πίεσης μεταξύ της
θέσης του δοχείου διαστολής και της βαλβίδα ασφαλείας

Υδραυλική εγκατάσταση

Υπολογισμός μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής

• Για τον υπολογισμό του μεγέθους του κλειστού δοχείου διαστολής, πρέπει να
υπολογιστεί η ολική ποσότητα του νερού του συστήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει
το νερό στις σωληνώσεις, στο λέβητα, στα συστήματα εκπομπής θερμότητας και στα
βοηθητικά κυκλώματα.
• Ο ακριβής υπολογισμός του όγκου υπολογίζεται με βάσει το πρότυπο EN12828, το
οποίο ορίζεται ως:

όπου,
Vexp,min = συνολικός όγκος νερού στο σύστημα θέρμανσης
Ve
= επιπλέον όγκος νερού που θα εισχωρήσει στο δοχείο (όγκος διαστολής)
VWR = όγκος νερού αποθήκευσης
Pe
= τελική πίεση συστήματος
po
= αρχική πίεση αερίου στο δοχείο διαστολής

[L]
[L]
[L]
[bar]
[bar]
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•
•

Υδραυλική εγκατάσταση

…….

Σύμφωνα με το πρότυπο, ο όγκος του κλειστού δοχείου διαστολής μπορεί επίσης να υπολογιστεί
από πίνακα με βάση την πίεση της βαλβίδας ασφαλείας, την αρχική πίεση του συστήματος και
την συνολική ποσότητα του νερού στο σύστημα. Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για μέγιστη
θερμοκρασία (θmax) 110 oC και όγκο νερού αποθήκευσης (VWR) ίσο με 0 λίτρα.

Ρύθμιση πίεσης βαλβίδας ασφαλείας

Φορτίο δοχείου διαστολής και αρχική
πίεση συστήματος, po
Συνολική ποσότητα του νερού στο
σύστημα, Vsystem (Λίτρα)
50
100

0.5 bar
4.2

450
500

Πολλαπλασιαστικός παράγοντας για
διαφορετικό όγκο συστήματος

Βαλβίδα ασφαλείας

4.7

23.4

14.1

39.0

23.5

21.8

31.2

20.8

400

7.8

16.7
25.0
29.1
33.3
37.5
41.6

0.0833

16.3
27.2
32.7
38.1
43.6
49.0
54.5

0.109

0.5 bar

2.5 bar

1.0 bar

1.5 bar

Όγκος δοχείου διαστολής (Λίτρα)
15.6

250
350

5.4

1.5 bar

10.9

12.5

300

1.0 bar

8.3

150
200

3.0 bar

46.8
54.6
62.4
70.2
78.0

0.156

6.7

11.8

20.1

35.5

9.4

13.4

18.8

26.8

28.2
32.9
37.6
42.3
47.0

0.094

33.5
40.2
46.9
53.6

0.5 bar
5.6

1.0 bar
10.0

23.7

11.3

20.0

47.4

22.6

40.0

59.2
71.1
82.9
94.8

60.3

106.6

0.134

0.237

67.0

2.0 bar

118.5

16.9
28.2
33.9
39.5
45.2
50.8
56.5

0.113

30.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
0.2

Υδραυλική εγκατάσταση

Η βαλβίδα ασφαλείας θεωρείται απαραίτητη σε κάθε σύστημα θέρμανσης προκειμένου
να προστατεύει το σύστημα από την υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης
λειτουργίας.

• Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετείται στο ψηλότερο σημείο του λέβητα, να

είναι εύκολα προσβάσιμη και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο λέβητα και πάντα στην
προσαγωγή.

• Σε περίπτωση που στο σύστημα υπάρχουν πέραν της μιας βαλβίδας ασφαλείας, οι
μικρότερες βαλβίδες θα πρέπει να έχουν ικανότητα εκκένωσης τουλάχιστον το 40% της
συνολικής ροής.
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Βαλβίδα ασφαλείας

Υδραυλική εγκατάσταση

• να έχει μέγεθος τουλάχιστον DN 15, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12681-1 (Safety
devices for the protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves). Οι
διαστάσεις και η διατομή των αγωγών παροχής και εξόδου τις βαλβίδας εξαρτώνται
από την ονομαστική θερμαντική ισχύ του λέβητα όπως παρουσιάζονται στο πίνακα
Ισχύς λέβητα
Βαλβίδα ασφαλείας
Σωλήνας σύνδεσης
Σωλήνας εξόδου
Μήκος ≤ 2.0 m
Μέγ. 2 τόξα
Σωλήνας εξόδου
Μήκος ≤ 4.0 m
Μέγ. 3 τόξα

50 kW

100 kW

200 kW

350 kW

DN15

DN20

DN25

DN32

DN15

DN20

DN25

DN32

DN20

DN25

DN32

DN40

DN25

DN32

DN40

DN50

• Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να μην επιτρέπει την υπέρβαση της
μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης σχεδιασμού του συστήματος και πρέπει να σχεδιάζεται
ώστε η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν υπερβαίνει το 10%.

Βαλβίδα ασφαλείας

Υδραυλική εγκατάσταση

• κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας, η πτώση πίεσης του σωλήνα εισόδου δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 3%, και η πτώση πίεσης του σωλήνα εξόδου να μην υπερβαίνει το
10% της καθορισμένης πίεσης της βαλβίδας ασφαλείας.

• ο σωλήνας εισόδου να μην στενεύει σε κανένα σημείο, να είναι τουλάχιστον 1 m σε
μήκος, να διαθέτει το πολύ μία καμπύλη και να τοποθετείται με κλίση. Όσο αφορά τον
σωλήνα εξόδου, αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το σωλήνα εισόδου ενώ θα
πρέπει να τοποθετείται με καθοδική κλίση προς την αποχέτευση για την απόρριψη
του καυτού νερού
• μεταξύ του λέβητα και της βαλβίδα ασφαλείας να μην υπάρχει βαλβίδα απομόνωσης.

• Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η βαλβίδα ασφαλείας παρέχει ασφάλεια στο
σύστημα αλλά δεν αντικαθιστά το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο
κρίνεται απαραίτητο.
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Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση

Στους λέβητες βιομάζας με κλειστό δοχείο διαστολής θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η προστασία από υπερθέρμανση, η οποία μπορεί να προκύψει
κυρίως από την ανεξέλεγκτη χρήση ξύλων ή από την διακοπή ρεύματος.

Η διπλή βαλβίδα ασφάλειας, η οποία δεν απαιτεί ηλεκτροδότηση, λειτουργεί
έτσι ώστε να ανοίγει και να επιτρέπει την είσοδο κρύου νερού στον σωλήνα
επιστροφής του λέβητα. Συγκεκριμένα μόλις η θερμοκρασία φτάσει μεταξύ 90
και 100oC, η βαλβίδα ανοίγει επιτρέποντας κρύο νερό να εισέλθει κατευθείαν
στον λέβητα και ταυτόχρονα επιτρέποντας την αποβολή ίσης ποσότητας ζεστού
νερού στην αποχέτευση.
Η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί στην προσαγωγή του λέβητα στο σημείο
που θα εμφανιστεί η μεγαλύτερη θερμοκρασία. Γενικά συνιστάται όπως η
βαλβίδα εγκαθίσταται σε λέβητες με σύνδεση κλειστού δοχείου διαστολής.

Υδραυλική εγκατάσταση

Σχηματική διάταξη τοποθέτησης βαλβίδας από υπερθέρμανση

Πηγή (ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε, 2015)
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Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση

Κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας θα πρέπει το σπείρωμα να είναι πλήρως
βυθισμένο μέσα στο μαστό σύνδεσης κατά 3/4”. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα
η σύνδεση C πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό αποχέτευσης, η σύνδεση Α με το
κρύο νερό του δικτύου, και η σύνδεση B με τον εύκαμπτο αγωγό στην παροχή
των επιστροφών.

Υδραυλική εγκατάσταση

Θερμομόνωση δικτύου διανομής

Η Θερμομόνωση των δικτύων διανομής του συστήματος
θέρμανσης κρίνεται απαραίτητη για τον λόγο ότι συμβάλλει
σημαντικά στην μείωση των απωλειών θερμότητας, στην
προστασία των ενοίκων από ατυχήματα λόγω των πολύ
υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις επιφάνειες του
συστήματος καθώς και την αποφύγει πρόκλησης ζημιάς της
εγκατάστασης από τον παγετό.
Το θερμομονωτικό υλικό και το πάχος του πρέπει να επιλέγεται
σωστά έτσι ώστε να είναι συμβατό στο σύστημα θέρμανσης,
αποτρέποντας την πιθανότητα διάβρωσης του και
ασυμβατότητας του μεταξύ του συστήματος σωληνώσεων, των
ηλεκτρικών καλωδίων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να βασίζεται
στην αντίσταση του στη φωτιά, στην αντοχή του στην
υγρασία, και στις χημικές και μικροβιολογικές επιπτώσεις
κάτω από κανονικές συνθήκες.
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Θερμομόνωση δικτύου διανομής

Οι πιο κάτω παράμετροι θεωρούνται απαραίτητοι και πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για την επιλογή της θερμομόνωσης:
• διατομή των σωληνώσεων

• θερμοκρασία του θερμαντικού μέσου

• μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη περίοδο θέρμανσης
• περίοδος λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
• θερμική μετάδοση θερμομονωτικού υλικού

Υδραυλική εγκατάσταση

Πάχος θερμομόνωσης σε mm και συντελεστής θερμικής μεταφοράς για τις κατηγορίες
θερμομόνωσης 1 και 2
Όσο αφορά το ελάχιστο πάχος της θερμομόνωσης, αυτό υπολογίζεται με βάση το
πρότυπο EN 12828 ανάλογα με την αγωγιμότητα του υλικού, λ, την εξωτερική διάμετρο
των σωληνώσεων, d1, και σύμφωνα με τις κατηγορίες θερμομόνωσης που ορίζονται στο
πρότυπο.
0.03
Thickness
(mm)

1
5
8
10
12

0.03
Thickness
(mm)

2
7
11
14
17

λ (W/m.K)

0.04
3
7
12
14
18

0.05
6
11
17
20
26

λ (W/m.K)

0.04
5
12
17
21
26

0.05
8
19
25
30
37

Class 1

0.06
11
16
23
28
37

Class 2
0.06
14
27
36
42
50

UL
(W/m.K)

d1
(mm)

UL
(W/m.K)

d1
(mm)

0.25
0.29
0.32
0.35
0.42

0.23
0.25
0.28
0.3
0.36

10
20
30
40
60

10
20
30
40
60
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Καπνοδόχοι

Καπνοδόχοι
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Καπνοδόχοι

Χαρακτηριστικά καπνοδόχου
Η καπνοδόχος θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Αντοχή στην θερμοκρασία. Η καπνοδόχος πρέπει να αντέχει σε
θερμοκρασίες μέχρι 400 ° C.
• Αντίσταση στη φωτιά της αιθάλης. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει αντοχή
στην φωτιά της αιθάλη μέχρι τους 1200 °C.

• Αντοχή στην υγρασία. Η καπνοδόχος πρέπει να είναι τελείως ανθεκτική στην
υγρασία,
γιατί
μπορεί
να
παρουσιαστεί
το
φαινόμενο
της συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια όταν η θερμοκρασία των
καυσαερίων μειωθεί κάτω από 160 °C
• Λεία εσωτερική επιφάνεια τοιχωμάτων χωρίς ρωγμές
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Χαρακτηριστικά καπνοδόχου
• ……..

• Θερμομόνωση. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει την κατάλληλη θερμομόνωση
για την αποφυγή του φαινόμενου της συμπύκνωσης στις κρύες επιφάνειες
της καπνοδόχου. Το θερμομονωτικό υλικό (π.χ. πετροβάμβακα) θα πρέπει
να είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και να είναι κατάλληλου
πάχους ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Διατομή. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει σταθερή διατομή σε όλο το μήκος
της
• Ομαλή ροή καυσαερίων

• Αντοχή σε χημικές προσβολές που προκαλούνται από προϊόντα της καύσης

• Στεγανότητα. Η σύνδεση της καπνοδόχου με τον λέβητα πρέπει να είναι
στεγανή για την αποφυγή προβλημάτων όπως φραγή, μεγάλη ποσότητα
αιθάλης, θόρυβος κα.

Κύρια σχεδιαστικά κριτήρια καπνοδόχου
Πιο κάτω περιγράφονται τα κύρια σχεδιαστικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη πριν την εγκατάσταση της καπνοδόχου:
• Η μορφή διατομής της καπνοδόχου:

Η διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι κυκλική η ορθογώνια και να διατηρείται
σταθερή σε όλο το μήκος της. Επίσης πρέπει να διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης και
καθαρισμού στην βάση της που να κλείνει ερμητικά, να έχει κάθετη διεύθυνση και
να είναι ευθύγραμμη. Σε περίπτωση που απαιτείται η δημιουργία λοξής πορείας
στην καπνοδόχο, τότε η γωνία της λοξής πορείας δεν πρέπει να ξεπερνά της 20ο για
ύψος καπνοδόχου άνω των 5 m

Πηγή (Περδίος, 2013)
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Κύρια σχεδιαστικά κριτήρια καπνοδόχου
• Η διάμετρος της καπνοδόχου:

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην διάμετρο της καπνοδόχου γιατί μικρή
διάμετρος καπνοδόχου σημαίνει ταχεία φθορά, φραγή και δημιουργία αρκετής
υποπίεσης για τον ελκυσμό των καυσαερίων. Ενώ μεγάλη διάμετρος καμινάδας
σημαίνει ενδεχόμενη δημιουργία συμπυκνωμάτων καθώς τα καυσαέρια
ψύχονται γρήγορα και η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τη θερμοκρασία
συμπύκνωσης.
Συνίσταται όπως σε περίπτωση κυλινδρικής διατομής, η διάμετρος της
καπνοδόχου δεν είναι μικρότερη από 120 mm ενώ σε ορθογωνικές διατοµές
καπνοδόχων η σχέση των πλευρών του θα πρέπει να είναι το πολύ 1:1.5.

Κύρια σχεδιαστικά κριτήρια καπνοδόχου
• Το ύψος της καπνοδόχου:

Το πρότυπο ΕΝ 13384-1:2015 αντιμετωπίζει το ζήτημα του ύψους που θα πρέπει να
έχει η καπνοδόχος. Η καπνοδόχος συνιστάται να εγκαθίσταται στο εσωτερικό του
κτηρίου και να έχει ύψος όχι μικρότερο από 6 m. Επίσης η καπνοδόχος συνιστάται
να καταλήγει τουλάχιστον 1 m πάνω από το σημείο εξόδου της, 0.7 m πάνω από
οποιαδήποτε ακμή κτηρίου που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 3 m και 1.5 m
απόσταση από καυστά υλικά.

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)

Πηγή (Περδίος, 2013)
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Κύρια σχεδιαστικά κριτήρια καπνοδόχου

• Το μήκος και η διάμετρος του καπναγωγού:

Η διάμετρος του καπναγωγού καθορίζεται με βάση το στόμιο εξόδου του
λέβητα που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής. Ο καπναγωγός συνίσταται να
έχει το μικρότερο δυνατό μήκος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2m και
πρέπει να είναι μικρότερο από το ¼ της καπνοδόχου. Επιπλέον, ο
καπναγωγός συνιστάται να έχει ανοδική κλίση 15-30ο και να είναι
θερμομονωμένος (π.χ. πετροβάμβακας).

Κύρια σχεδιαστικά κριτήρια καπνοδόχου

• Τάμπερ καπνοδόχου:

Για την βελτίωση του ελκυσμού στην καπνοδόχο συνίσταται η εγκατάσταση τάμπερ. Το
τάμπερ καπνοδόχου είναι μηχανικό ή μηχανοκίνητο εξάρτημα το οποίο παράγει
ομοιόμορφες συνθήκες υποπίεσης στο σύστημα καυσαερίων.

Σε περίπτωση που ο ελκυσμός στην καπνοδόχο υπερβαίνει τη βέλτιστη τιμή, το τάμπερ
ανοίγει και περιορίζει την υποπίεση με τη συμπλήρωση της ποσότητας του αέρα που
παρέχεται. Μόλις η πίεση επέλθει στο επιθυμητό επίπεδο το τάμπερ κλείνει και πάλι.
Η εγκατάσταση του τάμπερ στον καπναγωγό βοηθά στην ρύθμιση του ελκυσμού που
απαιτείται για την έξοδο των καυσαερίων συνεισφέροντας, ταυτόχρονα, στην
ομοιόμορφη καύση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνιστάται όπως το τάμπερ
τοποθετείται κοντά στο λέβητα.

Πηγή (Weber and Kutzner, n.d.)
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Συνεργασία καπνοδόχου-λέβητα

Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
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Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
Σύμφωνα με τα πρότυπα (ΕΝ13384-1:2015, ΕΝ13384-2:2015) το εμβαδό της διατομής
της καπνοδόχου εξαρτάται από:

Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
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Διαστασιολόγηση καπνοδόχου

Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
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Διαστασιολόγηση καπνοδόχου

Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
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Διαστασιολόγηση καπνοδόχου

Διαστασιολόγηση καπνοδόχου
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Διαστασιολόγηση καπνοδόχου

Καπνοδόχοι
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Καπνοδόχοι

Μέτρηση ελκυσμού

32

5/10/2016

Μέτρηση ελκυσμού

Συντήρηση καπνοδόχου
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Συντήρηση καπνοδόχου

Συντήρηση καπνοδόχου
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Αποθήκευση

Η επιλογή του τύπου και μεγέθους αποθήκευσης των καυσίμων καθώς και η μέθοδος
παράδοσης των καυσίμων στο σύστημα θέρμανσης εξαρτάται από:
• τύπο καυσίμου

• σύστημα θέρμανσης

• ανάγκες θέρμανσης και επομένως ποσότητα καυσίμου

• συχνότητα παράδοσης του καυσίμου και οποιωνδήποτε περιορισμών σε αυτό (χώρος
κτιρίου, τιμή καυσίμου και παράδοσης).
• διαθέσιμος χώρος

• Διαθεσιμότητα φορτηγού πλήρωσης και ευκολία πρόσβασης

Αποθήκευση

Καυσόξυλα
Η καταλληλόλητα των ξύλων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό
υγρασίας τους.
Μεγάλη ποσότητα υγρασίας στο ξύλο έχει μεγάλη επίδραση στη θερμογόνο
δύναμη του ξύλου ενώ μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του λέβητα καθώς
και προβλήματα στην καπνοδόχων και στον εξοπλισμό του λέβητα.

Υγρασία ξύλου W [%]

Το ιδανικό είναι τα ξύλα να αποθηκεύονται για 24 μήνες έτσι ώστε να έχουν
την κατάλληλη ποσότητα υγρασίας για καύση.

Μήνες
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Καυσόξυλα

Αποθήκευση

Όσο αφορά τον τρόπο και χώρο αποθήκευσης των καυσόξυλων, αυτά θα πρέπει να
καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις:
•
•
•
•
•
•
•

Τα ξύλα πρέπει να είναι τεμαχισμένα και έτοιμα προς χρήση αναλόγως της εστίας
καύσης

Να είναι τοποθετημένα πάνω σε βάση και σε απόσταση 20 cm από το έδαφος έτσι ώστε
να κυκλοφορεί ο αέρας.
Να υπάρχει ένα κενό 5 -10 cm μεταξύ του τοίχου και της στοίβας των ξύλων.

Τα ξύλα θα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή χρησιμοποιώντας κάλυμμα
οροφής.
Δεν πρέπει να καλύπτονται με πλαστικό κάλυμμα για να αποφευχθεί συμπύκνωση των
υδρατμών.
Να υπάρχει συνεχής αερισμός της αποθήκης για να μην δημιουργείται μούχλα.

Ο όγκος αποθήκευσης συνιστάται όπως είναι 1.5 φορές της ετήσιας ζήτησης ξύλου για
θέρμανση. Μια τέτοια ποσότητα ξύλου αντιστοιχεί σε όγκο αποθήκευσης τουλάχιστον
7.5 m3.

Αποθήκευση
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Καυσόξυλα

Παράδειγμα:

Αποθήκευση

Μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει 1000 λίτρα πετρέλαιο για θέρμανση το χρόνο.
Αποφασίζουν να αντικαταστήσουν το λέβητα πετρελαίου με λέβητα ξύλου ίσης θερμικής
ισχύος. Να υπολογιστούν οι διαστάσεις του χώρου αποθήκευσης των ξύλων.
Δεδομένα:
Ξύλα δρυς με υγρασία 20%.
φαινόμενη πυκνότητα στοιβαγμένου δρυ με 20 % υγρασία = 450 kg/m3
1 λίτρο πετρελαίου ισοδυναμεί με περίπου 2.47 kg ξύλου με υγρασία 20%
Ο όγκος αποθήκευσης 1.5 φορές της ετήσιας ζήτησης ξύλου για θέρμανση
Ύψος αποθήκης Η = 2.4 m
Λύση:
Ετήσια ποσότητα ξύλου: Με = 3000*2.47 = 7410 kg/έτος
Όγκος ξύλου: V = Με/ρ = 7410/450 = 16.5 m3
Όγκος αποθήκης: VA = 1.5*V = 1.5* 16.5 = 24.8 m3
Εμβαδόν αποθήκης: Α = VA/Η = 24.8/2.4 = 10.3 m2
Διατάσεις αποθήκης: 3m x 3.5m x 2.4m

Πελλέτες

Αποθήκευση

Oι πελλέτες αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένα λεβητοστάσια ή σε ειδικές
αποθήκες έξω από το σπίτι.

Οι αποθήκευση των πελλέτων μεταφέρονται είτε με σακιά των 15-25kg είτε παραδίδονται
χύμα στην κατοικία μέσω φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται για
αποθήκευση μέσω σωλήνα πλήρωσης.

Χαρακτηριστικά χώρου αποθήκευσης:

• Ο χώρος αποθήκευσης δεν θα πρέπει να βρίσκεται πέραν των 30 μέτρων από το
σημείο όπου βρίσκεται το φορτηγό λόγω του μήκους του σωλήνα πλήρωσης.

• Το δωμάτιο αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν εξωτερικό τοίχο έτσι
ώστε ο σωλήνας πλήρωσης να είναι εύκολα προσβάσιμος από έξω.
• Το δωμάτιο αποθήκευσης πρέπει να παραμείνει στεγνό και να προστατεύεται από την
υγρασία καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνο.
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Πελλέτες

Αποθήκευση

•

…..

•

Το μέγεθος του δωματίου αποθήκευσης εξαρτάται από τη ζήτηση θερμότητας του
κτηρίου όπου η αποθηκευμένη ποσότητα καυσίμου πρέπει να καλύπτει της ανάγκες
για ένα χρόνο.

•

Το δωμάτιο αποθήκευσης θα πρέπει να έχει ορθογώνιο σχήμα ενώ το πλάτος του δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 2 m. Συνίσταται όπως οι διαστάσεις είναι 2 m x 3 m ή 1.8 m x
3.2 m.

Κατά την διαστασιολόγηση του δωματίου αποθήκευσης οι ακόλουθοι γενικοί πρακτικοί
κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται:
• 1 kW θερμικό φορτίο = 0,9 m3 δωμάτιο αποθήκευσης

• Ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης = 2/3 του δωματίου αποθήκευσης
• 1 m3 πελλέτας ισούται με 650 kg.

• Ενεργειακό περιεχόμενο = 5 kWh / kg.

Πελλέτες

Αποθήκευση

Παράδειγμα:

Έχει υπολογιστεί ότι το θερμικό φορτίο μίας κατοικίας είναι 12 kW. Υπολογίστε τον
όγκο του δωματίου αποθήκευσης.
Λύση:

V = 12 kW x 0.9 m3 = 10.8 m3

Ο ωφέλιμος όγκος του δωματίου υπολογίζεται ως,
Vωφ. = 10.8 m3 x 2/3 = 7.2 m3

Η απαιτούμενη ποσότητα αποθήκευσης πελλετών είναι:
Μ = 7.2 m3 x 650 kg = 4680 kg

Αν θεωρήσουμε ότι το ύψος του δωματίου αποθήκευσης είναι 2.4m, τότε το
εμβαδό του δωματίου είναι,
Α = 10.8/2.4 = 4.5 m2

Συνεπώς οι διαστάσεις του δωματίου μπορεί να είναι 2m x 2.5m = 5 m2
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Αποθήκευση

Πελλέτες

Η αποθήκευση των πελλετών μπορεί να γίνει ουσιαστικά με έξι διαφορετικούς
μεθόδους οι οποίοι εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση λέβητα με
αυτόματη τροφοδοσία.

Οι τρόποι αυτοί χρησιμοποιούν τέσσερις διαφορετικές μονάδες αποθήκευσης, οι
οποίες είναι:
• το σιλό,

• η αποθήκη,

• οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης και
• οι χοάνες αποθήκευσης.

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Μεταφορά με κοχλία από το σιλό

Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο όταν υπάρχει η
δυνατότητα εγκατάστασης του λέβητα και του σιλό στον
ίδιο χώρο.
Το σιλό έχει σχήμα σάκου και αποτελείται από συνθετικό ύφασμα το οποίο είναι
τοποθετημένο μέσα σε ένα σταθερό, ατσάλινο σκελετό. Το συνθετικό ύφασμα έχει το
χαρακτηριστικό ότι είναι διαπερατό στον αέρα αλλά όχι στην σκόνη.

Το σιλό είναι εντελώς κλειστό και το γέμισμά του
πραγματοποιείται από το πάνω μέρος της
μπροστινής πλευράς, όπου συνδέεται η μάνικα
τροφοδοσίας του φορτηγού πελλετών.
Μετά το γέμισμα αφήνεται κάποιος χρόνος για να
διαφύγει ο συσσωρευμένος αέρας και στη συνέχεια
να λειτουργήσει ο λέβητας.

Η μεταφορά του καυσίμου στο λέβητα
πραγματοποιείται από το κάτω μέρος του σιλό με
την χρήση κοχλία. Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα
απλό και αξιόπιστο σύστημα αποθήκευσης ενώ δεν
χρειάζεται μεγάλη συντήρηση.

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)
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Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Μεταφορά με αναρρόφηση από το σιλό

Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του
λέβητα και του σιλό στον ίδιο χώρο.

Για την εγκατάσταση του συστήματος τοποθετείται στο κάτω μέρος του σιλό σύστημα
αναρρόφησης στο οποίο στερεώνονται δύο σπειροειδείς σωλήνες. Μέσω του ενός
σπειροειδούς σωλήνα γίνεται η αναρρόφηση των πελλετών μέσα στον λέβητα με τη χρήση
αντλίας κενού.
Ο αέρας που αναρροφάται επιστρέφει στη
συνέχεια στο σιλό μέσω του δεύτερου
σπειροειδούς σωλήνα.
Σημαντικό είναι η απόσταση μεταξύ του
λέβητα και του σιλό να μην ξεπερνά τα 20 m.

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του
συστήματος, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι
σωλήνες και οι συνδέσεις από και προς το
σιλό είναι απόλυτα αεροστεγές.

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Μεταφορά με αναρρόφηση από την αποθήκη

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι
παρόμοιος με το σύστημα μεταφοράς αναρρόφησης
από το σιλό. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι πελλέτες
δεν είναι αποθηκευμένες σε σιλό αλλά σε δική τους
ειδικά εξοπλισμένη αποθήκη.

Το
σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε
περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης μίας κατοικίας
επιθυμεί να έχει ξεχωριστεί αποθήκη για τις
πελλέτες μέσα στην κατοικία του αλλά αυτή δεν
μπορεί να είναι σε άμεση επαφή με το
λεβητοστάσιο.
Το σύστημα αναρρόφησης μπορεί να λειτουργήσει
είτε με τη χρήση ενός κεντρικά εγκατεστημένου
κοχλία είτε με τη σύνδεση σωλήνων αναρρόφησης
των οποίων τα ακροφύσια τοποθετούνται στο
πάτωμα της αποθήκης. Συνίσταται όπως οι σωλήνες
αναρρόφησης
βιδώνονται στο δάπεδο της
αποθήκης σε διαστήματα 50 με 75 cm.

Πηγή (Περδίος,2013)

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)
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Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Μεταφορά με κοχλία από την αποθήκη

Στο σύστημα αυτό οι πελλέτες αποθηκεύονται σε ειδικά εξοπλισμένο κλειστό δωμάτιο όπου η μεταφορά
τους στο λέβητα πραγματοποιείται με τη χρήση κοχλία.

Για την μεταφορά και αποθήκευση των πελλετών, δύο σωλήνες πλήρωσης τοποθετούνται στο πάνω
μέρος της αποθήκης. Τα ανοίγματα θα πρέπει να έχουν διάμετρο μεταξύ 12.5-15cm ενώ οι σωλήνες
συστήνονται να είναι από PVC ή από πολυαιθυλένιο.

Οι σωλήνες πλήρωσης πρέπει να είναι γειωμένες για την αποφυγή ανάπτυξης ηλεκτροστατικών φορτίων
κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας

Για καλύτερη στεγάνωση της αποθήκης, μέσα στα κενά μεταξύ των σωλήνων πλήρωσης και των
ανοιγμάτων της τοιχοποιίας εγχέεται αφρός πολυουρεθάνης.
Κατά μήκος της αποθήκης τοποθετούνται υπό κλίση 40-45° δύο ξύλινα τοιχώματα (πάνελ), των οποίων η
επιφάνεια τους είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Στηρίζονται σε μεταλλική κατασκευή έτσι ώστε να είναι
σε θέση να αντέχουν τα φορτία που ασκούνται από τις πελλέτες.

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
Απαιτήσεις αποθήκης:

• τα δομικά στοιχεία του κελύφους της αποθήκης πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν
τα φορτία που ασκούνται από τις πελλέτες.
• το μήκος της αποθήκης δεν πρέπει είναι
μεγαλύτερο από 5m και το ύψος
μεγαλύτερο από 2.5 m.
• Η πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω και
να κλείνει απολύτως στεγανά
• Το εσωτερικό της πόρτας πρέπει να
προστατεύεται με ξύλινη σανίδα, με
ελάχιστο πάχος 3cm, έτσι ώστε να
προστατεύονται οι πελλέτες από την πίεση
που εξασκεί η πόρτα

• η πόρτα θα πρέπει να σφραγίζεται με
ισχυρή μονωτική ταινία, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η εισαγωγή σκόνης

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)
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Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• …….

• θα πρέπει να τοποθετείται απέναντι από
τους σωλήνες πλήρωσης προστατευτικό
τοίχωμα από ανθεκτικό ελαστικό υλικό σε
απόσταση 20cm από τον οπίσθιο τοίχωμα.
Ο σκοπός του είναι να προστατεύει τις
πελλέτες από την συμπίεση τους στον τοίχο

• Σε περίπτωση που στην αποθήκη υπάρχουν
σωλήνες, καλώδια κτλ., τα οποία δεν
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και
ταυτόχρονα επηρεάσουν την ροή των
πελλετών κατά την τροφοδοσία, θα πρέπει
να προστατεύονται με την χρήση
μεταλλικών καλυμμάτων.
• Δεν πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις μέσα στην αποθήκη όπως
πρίζες, διακόπτες και λαμπτήρες.

Πηγή (Περδίος,2013)

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Μεταφορά με αναρρόφηση από υπόγεια δεξαμενή

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο
κτίριο. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα και τοποθετείται μέσα στο
έδαφος σε απόσταση περίπου 1 m από τον τοίχο του κτιρίου.

Πηγή (Περδίος,2013)

42

5/10/2016

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
Η εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιείται σε 4 στάδια:
•

•
•
•

Στάδιο 1: Ο εκσκαφέας ανοίγει λάκκο με μέγιστο βάθος 3m. Με το τέλος της εκσκαφής θα πρέπει
να τοποθετούνται καλούπια στο λάκκο για την αποφυγή τυχόν κατάρρευσης του. Στον πάτο του
λάκκου θα πρέπει να τοποθετείται λεπτό στρώμα από σκυρόδεμα (10cm περίπου) έτσι ώστε η
δεξαμενή να τοποθετηθεί στο λάκκο ομοιόμορφα
Στάδιο 2: Στην συνέχεια η δεξαμενή ανυψώνεται και τοποθετείται στον λάκκο με γερανό. Η
δεξαμενή καλύπτεται με χώμα μέχρι τα άκρα του αγωγού τροφοδοσίας. Το χώμα γύρο από την
δεξαμενή θα πρέπει να συμπυκνώνεται με την χρήση δονητικού κριού ή δονητικής πλάκας.
Στάδιο 3: Η δεξαμενή συνδέεται με τον λέβητα και εξοπλίζεται με τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Ειδικό σύστημα εγκαθιστάτε στην δεξαμενή το οποίο απομακρύνει την υγρασία συμπύκνωσης
που δημιουργείται λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων.

Στάδιο 4: Η δεξαμενή γεμίζει από το πάνω μέρος και η μεταφορά των πελλετών στο λέβητα
πραγματοποιείται με αναρρόφηση μέσω διπλού σωλήνα.

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)

Μέθοδοι αποθήκευσης πελλετών
• Συνδυασμένο σύστημα λέβητα και χοάνης

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα λέβητα και χοάνης το οποίο
χρησιμοποιείται κυρίως σε κτίρια με χαμηλές απατήσεις θέρμανσης. Οι πελλέτες
βρίσκονται συσκευασμένες σε σακιά των 15 kg τα οποία ανοίγονται και χύνονται μέσα
στην χοάνη αποθήκευσης. Η τεχνική κατασκευή της χοάνης αποθήκευσης είναι παρόμοια
με το σύστημα μεταφοράς με κοχλία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τον σχεδιασμό
και κατασκευή του χώρου αποθήκευσης του συστήματος λόγω του ότι ο συνδυασμένος
λέβητας-χοάνης έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από τον απλό λέβητα

Πηγή (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)
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θρυμματισμένο ξύλο

Αποθήκευση

Το θρυμματισμένο ξύλο είναι λιγότερο ομοιογενές από τις πελλέτες και ως εκ
τούτου χρειάζεται ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην
διαδικασία τροφοδότησης της αποθήκης. Σημαντική παράμετρος για την
αποθήκευση του θρυμματισμένου ξύλου είναι η περιεκτικότητα τους σε υγρασία.
Σε περίπτωση που η υγρασία στο ξύλο είναι σε μεγάλο ποσοστό (πέραν του 30%)
και δεν υπάρχει επαρκείς αερισμός υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μούχλας.

Συνίσταται όπως κατά τον σχεδιασμό της αποθήκης, την μεταφορά των
θρυμματισμένων ξύλων και την εγκατάσταση του όλου συστήματος, να
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων τεχνικών για την αποφυγή
γενικά μακροχρόνιων προβλημάτων λειτουργίας

Η τροφοδότηση και κατασκευή της αποθήκης πραγματοποιείται με 6
διαιρετικούς μεθόδους

Μέθοδοι αποθήκευσης θρυμματισμένου ξύλου

Εσωτερική αποθήκη με άμεση
πρόσβαση του οχήματος
τροφοδοσίας

Εσωτερική αποθήκη χωρίς
πρόσβαση του οχήματος
τροφοδοσίας

Αποθήκη με προκαταρτική
ξήρανση

Εσωτερική και εξωτερική
αποθήκη

Υπόγεια εξωτερική αποθήκη

Ισόγεια εξωτερική αποθήκη
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Εκκίνηση λειτουργίας
Η εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος πραγματοποιείται στην παρουσία
του πελάτη και στοχεύει στον έλεγχο ότι ολόκληρο το σύστημα έχει
εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
σχεδιασμού του.
Ο έλεγχος αυτός καλύπτει:

• το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων (όπου εφαρμόζεται)
• τη συσκευή (λέβητας)

• το κύκλωμα θέρμανσης και τους σχετικούς ελέγχους (όπου εφαρμόζεται)
• την καπνοδόχο

Εκκίνηση λειτουργίας
Τα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν και να ληφθούν υπόψη είναι:

• Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σωστά το σύστημα τροφοδοσίας του καυσίμου;
• Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν σωστά τα όργανα ασφάλειας και ελέγχου;
• Τοποθετήθηκε σωστά ο αισθητήρας λάμδα;

• Εγκαταστάθηκαν σωστά η ηλεκτρικές εγκαταστάσεις;

• Τοποθετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν σωστά οι αισθητήρες και οι καλωδιώσεις;
• Είναι σωστή η υδραυλική εγκατάσταση;
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• …..

Εκκίνηση λειτουργίας

• Τροφοδοτείστε με νερό το κύκλωμα θέρμανσης και ελέγξτε για διαρροές.
• Έχουν τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση οι βαλβίδες αντεπιστροφής;
• Είναι ανοικτές οι βαλβίδες του συστήματος;
• Έχει εξαερωθεί το σύστημα;

• Ο κυκλοφορητής λειτουργεί και η ροή είναι στη σωστή κατεύθυνση.
• Η καπνοδόχος παρέχει τον απαραίτητο ελκυσμό;

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία εκκίνησης και σβησίματος του συστήματος
καθώς και τη συνολική λειτουργία και λειτουργικότητα του συστήματος.

Παράδοση στον πελάτη
Κατά την παράδοση του συστήματος στο πελάτη θα πρέπει να δίνονται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με:
• τον τύπο του καυσίμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή και
αυτών που δεν πρέπει να καούν στη συσκευή,
•

την ποιότητα του καυσίμου και το σύστημα τροφοδοσίας του,

•

τη διαδικασία αφαίρεσης και καθαρισμού τέφρας,

•
•
•
•

τη διαδικασία εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας,
ζητήματα ασφάλειας,

τις εγγυήσεις που προσφέρονται,

τα χρονικά διαστήματα για την προγραμματισμένη συντήρηση.
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