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BUILD UP Skills We-Qualify:  The We-Qualify project will utilize the findings of the national roadmap 

(Build up skills I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the current situation and 

the skills needs for 2020, by developing a training and/or qualification scheme for blue-collar 

workers/installers, which will focus on the most critical skills identified in the roadmap. The critical skills 

selected to be included in WE-Qualify based on the roadmap developed under CY-Pillar I, are: 

 

 Skill 1: Placement of thermal insulation  

o Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster  

o Skill 1.2: Placement of external insulation  

 Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades 

o Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes  

o Skill 2.2: Installation of exterior sunshades  

 Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems  

 

These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the limited 

qualification of the installers and the limited available training programmes and material. Although skills 

1 and 2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by either any national 

legislation or Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is considered very important to be 

included in the WE-Qualify. Moreover, although skill 3 is to be regulated by legislation N210((I)/2012) 

and is planned to be included in further RES legislations there is a currently a severe lack of experience 

for the installation of the systems, thus resulting to low efficiency and not sound practices.  

 

The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of existing or 

drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework (NQF), an appropriate 

training methodology and a transparent and clearly defined qualification route. The ambition is to 

configure a competent workforce specialized on the Energy Performance of Buildings according to 

European criteria and standards, to encourage a greater number of blue-collar workers to advance their 

professional skills and knowledge and to help achieve the target for the construction of near zero energy 

buildings by 2020.     
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1. Εισαγωγή 

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι η αντιμετώπιση 

των κλιματολογικών αλλαγών. Συνεπώς έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην προώθηση 

της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 

προηγμένων τεχνολογιών. Αυτή η ξεχωριστή προτεραιότητα της Ε.Ε. οδήγησε τα 

κράτη μέλη σε συμφωνία για επίτευξη των πιο κάτω στόχων της Ευρώπης για την 

Ενέργεια 20-20-20 μέχρι το 2020: 

 Μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 

 Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 

20% της τελικής χρήσης 

 συμμετοχή των ΑΠΕ, στη συνολική κατανάλωση μεταφορών στο 10% 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από την Ε.Ε., το κάθε κράτος μέλος  θα 

έπρεπε να καθορίσει δικούς του εθνικούς στόχους. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 

επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

θεσπίσουν δικά τους μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Τα εθνικά σχέδια 

δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ορίζουν τους εθνικούς συνολικούς στόχους 

των κρατών μελών για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλίσκονται στις μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 

θέρμανσης και ψύξης το 2020. 

Με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές  η Κυπριακή Δημοκρατία καθόρισε τους δικός της στόχους 

έως το 2020 (2009): 

 Συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας κατά 13% 

 Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών μεταφορών 

κατά 10% 

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το 

2005 
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Η προώθηση της χρήσης βιομάζας περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Οδηγία 

2001/77/ΕΚ, την οποία αντικατέστησε η Οδηγία 2009/28/ΕΚ (2009) όπου αναφέρει 

την αξιοποίηση της βιομάζας ως ενεργειακό πόρο, τονίζοντας την σημαντικότητα 

της σωστής διαχείρισης των υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την εκμετάλλευση 

νέων πόρων βιομάζας με γνώμονα την αειφορία. Η Οδηγία καλεί τα κράτη μέλη 

όπως συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους για την ανανεώσιμη ενέργεια 

και την βιομάζα. 

Στην Κύπρο η τεχνολογία επεξεργασίας βιομάζας μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα διαδραματίζοντας καθοριστικό 

ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2020. Εκτός των άλλων οι 

τεχνολογίες που σχετίζονται με τη βιομάζα θα βοηθήσουν στην δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας στον τομέα της εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων 

βιομάζας μέχρι το 2020, όπως προβλέπει πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από 

την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τέλος, διαφαίνεται ότι οι εισαγόμενες 

ποσότητες μπριγκέτων, καυσόξυλων και πελλέτας αυξάνονται αριθμητικά χρόνο με 

τον χρόνο και αποτελούν ένα δυναμικό τομέα της οικονομίας (Ενεργειακό Γραφείο, 

ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013).  

2. Εισαγωγικές έννοιες 

2.1. Ορισμός 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28 (2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η βιομάζα 

ορίζεται ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 

καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των 

φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 

συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 

βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών 

απορριμμάτων». Επομένως ο όρος βιομάζα συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα και 

υπολείμματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας, όπως: τα καυσόξυλα, τα φυτικά και δασικά 

υπολείμματα (κλαδέματα, άχυρα, πριονίδια, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα 

(κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα ενεργειακά φυτά, τα αστικά απορρίμματα και τα 
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υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας. Η βιομάζα 

είναι δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή ηλιακής ενέργειας, αποτέλεσμα της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών και αποτελείται κυρίως από ενώσεις 

που βασικά στοιχεία έχουν τον άνθρακα και το υδρογόνο. Με τη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι 

ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και 

αποθηκεύουν μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την 

επεξεργασία και τη χρήση της. Η αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιβαρύνει το 

περιβάλλον με CO2, καθώς βασίζεται στην ανακύκλωση του άνθρακα. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1, καθώς μεγαλώνει ένα δέντρο, απορροφά από τον αέρα CO2 

και το αποθηκεύει κατά την διάρκεια της ζωής του. Στο τέλος της ζωής του, η ίδια 

ποσότητα CO2 απελευθερώνεται, ανεξάρτητα από τον αν η ξυλεία καίγεται (υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες καύσης) ή αποσυντίθεται 

φυσικά μέσα στο δάσος. Επομένως η χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας 

είναι ένας κλειστός κύκλος CO2 χωρίς πρόσθετες εκπομπές CO2. Αυτό το στατιστικό 

είναι αναγνωρισμένο από την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

 

 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η βιομάζα αποτελεί μία 

διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού) είτε με απ’ 

ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά καύσιμα μέσω 

Εικόνα 1. Ο κύκλος του άνθρακα (Egger et al., 2010) 
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θερμοχημικών (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχημικών διεργασιών 

(αλκοολική ζύμωση, αναερόβια χώνευση) για την κάλυψη αναγκών σε σπίτια, 

επιχειρήσεις και δημόσιων κτιρίων. Υπάρχει σημαντική καινοτομία στον τομέα της 

τεχνολογίας της βιομάζας, καθώς σύγχρονα συστήματα είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένα με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων. Η χρήση της βιομάζας 

για θέρμανση διασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία, στηρίζει την οικονομία των 

δασικών προϊόντων και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

2.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση βιομάζας 

Η καύση της βιομάζας δε συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς οι 

ποσότητες του CO2 που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας 

δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας. Εφόσον η βιομάζα 

είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά 

στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και στην εξασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού. Όμως ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε 

υγρασία, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίησή 

της. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας ξυλείας είναι: 

 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο κλπ) 

 Η καύση της έχει μηδενικό ισοζύγιο CO2 εάν και εφόσον η ξυλεία που 

υλοτομείται αντικαθίσταται στη φύση. 

 Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου συμβάλει σημαντικά στο περιορισμό των 

εκπομπών θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή 

 Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 

αγροτικού και αγροτοβιομηχανικού τομέα και στην τόνωση του αγροτικού 

εισοδήματος (Τμήμα CNC Εργαλειομηχανών, 2013). 

Τα μειονεκτήματα της, όσον αφορά την ενεργειακή της αξιοποίηση είναι: 

 Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της δυσκολεύουν τη συνεχή 

τροφοδοσία με πρώτη ύλη. 

 Έχει μικρότερη θερμαντική ικανότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. 
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 Η δυσκολία στη συλλογή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά αυξάνουν το κόστος 

της ενεργειακής της αξιοποίησης. 

 Οι σύγχρονες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν υψηλό κόστος 

εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων. 

 Χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης καύσιμης ύλης σε σχέση με τα 

συμβατικά καύσιμα. 

 Η επάρκεια καυσίμων από τοπικούς προμηθευτές (ξυλείας, πελλέτες κλπ) 

δεν είναι διασφαλισμένη. 

 Η παραγόμενη στάχτη πρέπει να απομακρύνεται από την εστία ανά τακτά 

διαστήματα. 

 Στις περιπτώσεις μη αυτοματοποιημένων συστημάτων, η τροφοδοσία 

καυσίμων πρέπει να γίνεται χειροκίνητα (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτών, 2010). 

2.3. Μορφές Βιομάζας 

Η ενεργειακά αξιοποιήσιμη βιομάζα εμφανίζεται με τις εξής μορφές (Εικόνα 2): 

 Γεωργικά υπολείμματα, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα γεωργικών 

καλλιεργειών (στελέχη, κλαδιά, φύλλα, άχυρο, κλαδοδέματα κ.α.) και 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, 

πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.α.). 

 Βιομάζα δασικής προέλευσης, περιλαμβάνει καυσόξυλα, υπολείμματα 

καλλιέργειας και καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών) και 

υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου. Απόβλητα κτηνοτροφίας (ζωικά 

περιττώματα, απόβλητα εντατικής κτηνοτροφίας από πτηνοτροφεία, 

χοιροστάσια, βουστάσια, σφαγεία). 

 Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα (απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων όπως 

ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.α.). 

 Αστικά απόβλητα (Οργανικό μέρος αστικών στερεών αποβλήτων και αστικά 

λύματα). 
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 Ενεργειακές καλλιέργειες, που αφορά καλλιέργειες φυτών οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως 

ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα, το καλάμι, γλυκό σόργο, ευκάλυπτος.  

 
 

 

2.4. Μονάδες μέτρησης στερεών βιοκαυσίμων 

Οι μονάδες βάρους και όγκου που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο στερεών 

βιοκαυσίμων αναφέρονται πιο κάτω (Περδίος, 2013): 

 Μονάδες βάρους 

o Κιλό [kg] 

o Τόνος[t] 

 Μονάδες όγκου 

o Συμπαγές κυβικό μέτρο [m3]:  

Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την τεχνική ξυλεία και 

αναφέρεται στον όγκο που έχει εξολοκλήρου καλυφτεί από ξύλο 

o Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού [xm3σ]:   

Αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνουν  τα στοιβαγμένα ξύλα και 

ο αέρας που βρίσκεται ενδιάμεσα τους 

o Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην [xm3x]:  

Εικόνα 2. Πηγές βιομάζας (Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, 2014) 
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Αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνουν οι χύμα σωροί ξύλου και 

θρυμματισμένου ξύλου συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου 

αέρα 

Άλλες δύο μονάδες μέτρησης προκύπτουν από την αναλογία βάρους/όγκους οι 

οποίες είναι: 

 Πυκνότητα μάζας ή πυκνότητα [kg/m3]: 

Αναφέρεται στην σχέση μεταξύ βάρους και όγκου της ξυλώδους δομής 

 Φαινόμενη πυκνότητα [kg/m3σ] ή [kg/m3x]: 

Αναφέρεται ι στην πυκνότητα των στοιβαγμένων ή χύμα σωρών ξύλου 

2.5. Σύνθεση και ιδιότητες καυσίμων από ξύλο 

2.5.1. Χημικά συστατικά  

Η  βιομάζα γενικά αποτελείται κυρίως από άνθρακα (C), υδρογόνο (Η) και οξυγόνο 

(O). Η αναλογία του άνθρακα καθορίζει την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά 

την καύση. Ακόμη και το υδρογόνο που περιέχεται στη στερεά βιομάζα παρέχει 

ενέργεια όταν καίγεται μέσω χημικής αντίδρασης (οξείδωση). Ο άνθρακας και το 

υδρογόνο καθορίζουν μαζί την θερμική αξία του ξηρού καυσίμου. Από την άλλη 

πλευρά, το οξυγόνο στηρίζει απλώς τη διαδικασία οξείδωσης. Τυπικά, τα καύσιμα 

από ξύλο αποτελούνται από 48 έως 50% ξηράς μάζας (περιεκτικότητα σε άνθρακα). 

Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο κυμαίνεται μεταξύ 38 και 42% και η περιεκτικότητα 

υδρογόνου μεταξύ 6 και 6.5%. Εκτός από τα τρία στοιχεία (C, Η, Ο), τα στερεά 

καύσιμα βιομάζας αποτελούνται από ανόργανα στοιχεία όπως Άζωτο (0.5-2.3%), και 

Θείο (0.05%) (Πίνακας 1). Αν και η συγκέντρωσή τους περιορίζεται κυρίως σε ίχνη, 

έχουν ισχυρές επιπτώσεις στην εκπομπή καυσαερίων κατά την καύση. Το θείο και 

το άζωτο είναι από τα στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις ρυπαντικές 

εκπομπές καυσαερίων (Μουρτσιάδης, 2010). Η προστασία της ατμόσφαιρας από 

την ρύπανση είναι ιδιαίτερα σημαντική και για αυτό το λόγο θεσπίστηκαν 

νομοθετικοί περιορισμοί στη χρήση Βιομάζας για μείωση και έλεγχο της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εγκαταστάσεις. 
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Πίνακας 1 Χηµική σύσταση του ξύλου (Μουρτσιάδης, 2010) 

Χημικό στοιχείο Περιεκτικότητα επί ξηρής μάζας (%) 

Άνθρακας 48-50 

Υδρογόνο 6-6.5 

Οξυγόνο 38-42 

Άζωτο 0.5-2.3 

Θείο 0.05 

Τα ανόργανα στοιχεία παραμένουν ως τέφρα μετά την καύση, αποτελώντας το 

στερεό υπόλειμμα μετά τη θερμική (θερμο-χημική) μετατροπή. Η τέφρα μειώνει την 

αποδοτικότητα της καύσης και επομένως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό 

του λέβητα και στη διαχείριση της απομάκρυνσης της.  

2.5.2. Οι φυσικές ιδιότητες καυσίμων ξύλου 

Πυκνότητα: είναι η σχέση μεταξύ της μάζας και του πραγματικού όγκου ενός 

συγκεκριμένου είδους βιομάζας. Έχει μεγάλη επίδραση κατά τις διαδικασίες της 

μεταφοράς και της αποθήκευσης. Η πυκνότητα του ξύλου εξαρτάται από το είδος 

του και την περιεχόμενη υγρασία (Linnæus University, Tallinn University of 

Technology, CERTH, IVALSA, Tipperary Energy Agency, 2012). 

Χύδην πυκνότητα: είναι η σχέση μεταξύ της μάζας και του φαινομενικού όγκου 

ενός συγκεκριμένου είδους βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τον κενό χώρο που 

υπάρχει μέσα στο χύδην υλικό. Η χύδην πυκνότητα εξαρτάται από τη φύση της 

ξυλώδους βιομάζας, την τάση συσσωμάτωσης και το βαθμό της συμπίεσης. Η χύδην 

πυκνότητα διαδραματίζει έναν ακόμα σημαντικότερο ρόλο κατά τη διάρκεια των 

φάσεων της αποθήκευσης και της μεταφοράς, καθώς καθορίζει τα πραγματικά 

χαρακτηριστικά της διαχειριζόμενης βιομάζας ενώ συχνά χρησιμοποιείται ως 

παράμετρος εμπορίου. Η φαινομενική πυκνότητα της ξυλώδους βιομάζας γενικά 

κυμαίνεται από 250 kg m-3 για θρυμματισμένο ξύλο, έως 500 kg m-3 για καυσόξυλα 

και 750 kg m-3  για τις πελλέτες (Linnæus University, Tallinn University of 

Technology, CERTH, IVALSA, Tipperary Energy Agency, 2012).  

Υγρασία: είναι ένας δείκτης της ποσότητας του νερού στο ξυλώδες υλικό. Η 

περιεκτικότητα σε νερό ενός ξύλου μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 15-60%. Τυπικά ένα 
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ξηρό ξύλο έχει περιεκτικότητα σε νερό μεταξύ 12 - 20% ενώ σε φρεσκοκομμένο ξύλο 

φτάνει το 60%. Πολύ χαμηλές τιμές περιεχόμενου νερού, κοντά στο 10 % είναι 

τυπικές για πελλέτες ξύλου, ενώ για το θρυμματισμένο ξύλο οι τιμές είναι συνήθως 

μεγαλύτερες από 30 %. Η περιεχόμενη υγρασία μπορεί ακόμα να είναι και 

μεγαλύτερη από 50% στην περίπτωση των καυσόξυλων για βιομηχανικές 

εφαρμογές, καθώς αυτή είναι η τυπική τιμή των πρόσφατα κομμένων δέντρων (45-

55 %) (Linnæus University, Tallinn University of Technology, CERTH, IVALSA, 

Tipperary Energy Agency, 2012).  

Η υγρασία του ξύλου ορίζεται από την πιο κάτω σχέση: 

𝑾 =  
𝑩𝒀 − 𝑩𝜩

𝜝𝜰
× 𝟏𝟎𝟎 [%] 

Όπου: 

ΒΥ [kg]: βάρος υγρού ξύλου 

ΒΞ [kg]: βάρος ξηρού ξύλου 

Η περιεκτικότητα σε υγρασία παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της 

Θερμικής αξίας της βιομάζας καθώς η θερμαντική αξία του ξύλου μειώνεται 

γραμμικά με την αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό (Εικόνα 3). 

Ενεργειακό περιεχόμενο: Η θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου ορίζεται ως η 

θερμότητα που εκλύεται από το καύσιμο όταν καεί πλήρως σε κανονική πίεση (1 

bar) και θερμοκρασία αναφοράς (298 Κ). Η θερμογόνος δύναμη για τα στερεά και 

υγρά καύσιμα δίνονται κανονικά ανά μονάδα μάζας (MJ/kg), ενώ τα αέρια καύσιμα 

δίνονται κανονικά ανά μονάδα όγκου (MJ/m3). Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμογόνος 

δύναμη, τόσο μεγαλύτερη είναι η απελευθέρωση θερμότητας. Η θερμογόνος 

δύναμη με βάση την ενεργειακή ή θερμοδυναμική ανάλυση της καύσης εκφράζεται 

σε ανώτερη και Κατώτερη Θερμογόνος δύναμη.  

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη Ηο 
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Είναι το ποσό της ενέργειας που απελευθερώνεται από το καύσιμο κατά την καύση 

όταν οι υδρατμοί των καυσαερίων έχουν συμπυκνωθεί 

Κατώτερη Θερμογόνος δύναμη Ηu 

Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που περιέχεται στους χημικούς δεσμούς. Είναι το 

ποσό της ενέργειας που απελευθερώνεται από το καύσιμο κατά την καύση, όπου 

δεν συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια που απαιτείται για την εξάτμιση του 

περιεχόμενου νερού.  

Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη υπολογίζεται από την πιο κάτω σχέση: 

𝐇𝐮 =
𝐇𝐮𝐨×(𝟏𝟎𝟎−𝐖)−𝟐,𝟒𝟒×𝐖

𝟏𝟎𝟎
  [kWh/kg] 

Όπου: 

Huo [kWh/kg]: Κατώτερη θερμογόνος δύναμη ξύλου με υγρασία 0% (Huo =5,14 

kWh/kg) 

W [%]: Υγρασία ξύλου 

Οι θερμογόνες δυνάμεις συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση (Περδίος, 2013): 

Ηο = Ηu + θερμότητα ατμοποίησης του νερού 

Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη επηρεάζεται σημαντικά από την περιεκτικότητα 

του ξύλου σε υγρασία. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 η κατώτερη θερμογόνος 

δύναμη Hu του ξύλου μειώνεται όσο αυξάνεται η υγρασία W. Γενικά όλοι οι τύποι 

στερεών καυσίμων είναι ευαίσθητοι στην υγρασία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε χώρο σκεπαζόμενο, που να μην επηρεάζεται από καιρικά 

φαινόμενα, και χωρίς υγρασία. 
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Εικόνα 3: Κατώτερη θερμογόνος δύναμη του ξύλου σε σχέση με την υγρασία (Περδίος, 2013)  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατώτερη θερμογόνος δύναμη διάφορων καυσίμων 

Πίνακας 2 Κατώτερη θερμογόνος δύναμη διάφορων καυσίμων (Περδίος, 2013) 

Είδος καυσίμου 
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη Hu 

[kJ/kg] [kJ/l] 
[kWh/kg

] 
[kWh/l] 

Ορυκτά 
καύσιμα 

Στερεά 
Λιθάνθρακας 31800   8.84   

Λιγνίτης 5527   1.54   

Υγρά 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

42915 35619 11.93 9.89 

Ελαφρύ 
μαζούτ 

41868 37681 11.63 10.47 

Βαρύ μαζούτ 37681 35420 10.47 9.84 

Υγραέριο (LPG) 45845 26132 12.74 7.25 

Αέρια 
Φυσικό αέριο 
(SNG) 

  
40788 
[kJ/m3] 

  
11.33 

[kWh/m3] 

Στερεά 
βιοκαύσιμα 

Ξύλο με υγρασία 
0% 18500   5.14   

20% 14400   4   

Πελλέτες με 
υγρασία  

10% 17000   4.7   

Θρυμματισμένο 
ξύλο με υγρασία 

10% 17000   4.7   

30% 12200   3.39   

Πυρηνόξυλο με 
υγρασία 

14% 13188   3.66   

Άχυρο με 
υγρασία 

14% 14800   4.11   

Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται οι συντελεστές μετατροπής ενέργειας και οι 

συντελεστές μετατροπής μονάδων ισχύος, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3: Συντελεστές μετατροπής μονάδων ενέργειας (Περδίος, 2013) 

 
kJ kcal kWh Btu 

1 kJ 1 0.2388 0.000278 0.9478 

1 kcal 4.187 1 0.001163 3.9683 

1 kWh 3600 859.84 1 3411 

1 Btu 1.0551 0.252 0.000293 1 
 

Πίνακας 4: Συντελεστές μετατροπής μονάδων ισχύος (Περδίος, 2013) 

 
W ή J/s Btu/h kp m/s kcal/h PS 

1 W ή J/s 1 3.412 0.102 0.86 0.001 

1 Btu/h 0.2931 1 0.02988 0.252 0.398 

1 kp m/s 9.81 33.46 1 8.431 0.013 

1 kcal/h 1.163 3.968 0.119 1 0.00158 

1 PS 736 2.51 75 632.5 1 

3. Εφαρμογές Βιομάζας 

Οι κυριότερες εφαρμογές της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι 

(Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010): 

 Θέρμανση θερμοκηπίων 

 Θέρμανση κτιρίων με καύση βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς 

 λέβητες 

 Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες 

 Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου 

 Τηλεθέρμανση 

 Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

 Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο 

 Παραγωγή βιοκαυσίμων 

3.1. Εφαρμογή βιομάζας στον οικιακό τομέα 

Η βιομάζα στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται, κυρίως, για μαγείρεμα, θέρμανση 

χώρων και νερού. Η θέρμανση με βιομάζα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με 

την χρήση λέβητα το οποίο έχει ως κύριο καύσιμο το ξύλο. Η βιομάζα ξυλείας 

χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο μορφές: 
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 ακατέργαστη μορφή όπως καυσόξυλα, πυρηνόξυλα, πυρήνας των καρπών 

 επεξεργασμένη μορφή για ευκολότερη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά, 

όπως μπρικέτες, θρύμματα ξύλων (woodchips) ή πελλέτες (pellets).  

3.1.1. Καυσόξυλα 

Τα καυσόξυλα αποτελούν μία φθηνή προσφορά ξυλείας και χρησιμοποιούνται 

κυρίως για οικιακή χρήση για θέρμανση μέσω μικρών λεβήτων, τζακιών και 

σομπών. Τα καυσόξυλα πρέπει να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και να μην 

είναι σάπια ή μουχλιασμένα. Η περιεκτικότητα τους σε υγρασία δεν πρέπει να είναι 

πάνω από 20%. (Εικόνα 4).  

 

 
 

 

3.1.2. Πυρηνόξυλο 

Το πυρηνόξυλο είναι το ξυλώδες υπόλειμμα που προκύπτει, λόγω της 

απομάκρυνσης υγρασίας και εναπομείναντος ελαίου (πυρηνέλαιο) από την 

ημιστερεά πάστα που παρέμεινε μετά την παραγωγή ελαιόλαδου στο ελαιουργείο 

(Τμήμα CNC Εργαλειομηχανών, 2013) (Εικόνα 5). Το πυρηνόξυλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στους λέβητες με σημαντικά περιβαλλοντικά 

πλεονεκτήματα λόγο της αμελητέας περιεκτικότητας του σε θείο (S), της απουσίας 

τοξικών ενώσεων ή βαρέων μετάλλων καθώς και το χαμηλό ποσοστό τέφρας (3,5-3-

4.5%). 

Εικόνα 4. Καυσόξυλα (Egger et al., 2010) 
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3.1.3. Θρύμματα ξύλων (woodchips) 

Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5-50 mm. Η 

ποιότητα των θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την 

τεχνολογία παραγωγής και συνήθως προέρχονται από δασικά υπολείμματα 

(κλαδιά, κορυφές, ολόκληρα δένδρα) καθώς και από υπολείμματα από 

πριονιστήρια (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010) (Εικόνα 6). Τα 

θρύμματα ξύλου πωλούνται σύμφωνα με το μέγεθος και την περιεκτικότητα τους σε 

υγρασία. Η υγρασία τους κυμαίνεται σε 30-35%. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται 

επιπλέον ξήρανση. Τα χαρακτηριστικά των θρυμμάτων ξύλου είναι: 

 Υψηλότερη περιεκτικότητα σε υγρασία από πελλέτες (pellets) (30%) 

 Χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από πελλέτες, με αποτελέσματα να 

απαιτείται υψηλότερος όγκος αποθήκευσης (300kg / m3) 

 Πολύ πιο φθηνότερα ανά kWh από τις πελλέτες. 

Πλεονεκτήματα των θρυμμάτων ξύλου σε σύγκριση με τα καυσόξυλα είναι: 

 Εύκολα στην μεταφορά, στην αποθήκευση και στη σίτιση  

 Αυτόματη τροφοδοσία στο λέβητα 

 Μικρότερη περιεκτικότητα σε υγρασία 

Μειονεκτήματα των θρυμμάτων ξύλου σε σύγκριση με τα καυσόξυλα είναι: 

 Απαιτείται μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή τους  

 Πιθανή ανάπτυξη μούχλας - πιθανά προβλήματα υγείας  

Εικόνα 5. Πυρηνόξυλο (ΝΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 2013) 
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 Δημιουργία δυσάρεστης μυρωδιάς 

 Πιθανή αύξηση θερμότητας υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης (Community 

Energy Scotland Limited and Ricardo-AEA Ltd.,2013). 

Γενικά ένας λέβητας που καίει θρύμματα ξύλου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με ένα 

λέβητα που καίει πελλέτες. 

  
 

3.1.4. Πελέττες ή Συσσωματώματα (pellets) 

Οι πελλέτες βιομάζας (pellets) είναι τυποποιημένα κυλινδρικά βιολογικά καύσιμα 

που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών και τεμαχίων από καθαρά 

υπολείμματα ξύλου, βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου (Εικόνα 7). Στην παραγωγική 

διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και 

ατμός. Επίσης η καύση των πελλετών είναι ολοκληρωτική σε υψηλές θερμοκρασίες 

με αποτέλεσμα να μην παράγεται σχεδόν καθόλου καπνός. 

Τα συσσωματώματα ξύλου έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Το γεγονός 

ότι συμπιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα 

έχουν περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου. Η μείωση του όγκου συμβάλει και 

στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευση τους. Η διαδικασία της καύσης 

τους είναι υψηλής ποιότητας, και η περιεκτικότητα σε τέφρα που παραμένει μετά 

την καύση είναι πολύ μικρή. Οι πελλέτες έχουν διάμετρο 5-8 mm και μήκος ως 30 

mm, ενώ το ενεργειακό τους περιεχόμενο είναι 4.5-5.2 kWh/kg. Γενικά η θέρμανση 

με πελλέτες αποτελεί μία οικονομική λύση μιας και 2 kg πελλέτες ισοδυναμεί με 1Lt 

πετρελαίου θέρμανσης (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010). 

Εικόνα 6. Θρύμματα ξύλου (Eco Exmoor Devon, 2013) 
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Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των πελλετών σε σύγκριση με άλλα στερεά βιογενές 

καύσιμα είναι: 

 Λιγότερη περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρας, συνεπώς υψηλότερο 

ενεργειακό περιεχόμενο  

 Υψηλότερη πυκνότητα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη απαίτηση αποθήκευσης 

ανά μονάδα όγκου 

 Έχουν ομοιόμορφο σχήμα και ιδιότητες 

 Δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στα συστήματα χειρισμού και στην μεταφορά 

τους. 

 Απελευθερώνει σημαντικά χαμηλότερες ποσότητες καυσαερίων (CO και 

σκόνης). 

Μειονεκτήματα των πελλετών είναι: 

 Η παραγωγή τους γίνεται μόνο βιομηχανικά. Η προετοιμασίας αυτών των 

καυσίμων από ιδιώτες καταναλωτές δεν είναι δυνατή.  

 Σχετικά υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα θρύμματα ξύλου και τα 

καυσόξυλα  

 Εξάρτηση από προμηθευτές (τιμή και ποσότητα) (Community Energy 

Scotland Limited and Ricardo-AEA Ltd.,2013) 

Εικόνα 7. Πελλέτες (ΝΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 2013) 
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3.1.5. Μπριγκέτες 

Η μπριγκέτα είναι το συσσωμάτωμα ενός συμπιεσμένου υλικού (ροκανίδια ή άλλα 

υπολείμματα ξύλων) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο και έχει την μορφή τούβλου 

ή κυλινδρικού σχήματος (Εικόνα 8). Η πιο εμφανής διαφορά μεταξύ μπριγκέτας και 

πελλετών είναι το μέγεθος, όπου οι μπριγκέτες είναι γενικά μεγαλύτερες από τις 

πελλέτες (διάμετρος από 20 mm έως 100 mm). 

 Οι μπριγκέτες είναι πιο εύθραυστες σε σχέση με τις πελλέτες και λιγότερο 

ανθεκτικές στη μηχανική φθορά. Η χύδην πυκνότητα είναι 500 kg/m3, η οποία είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη της φαινομενικής πυκνότητας των πριονιδιών και των 

υπολειμμάτων τεμαχισμού που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των  

μπριγκέτων (Linnæus University, Tallinn University of Technology, CERTH, IVALSA, 

Tipperary Energy Agency, 2012).  

 

Εικόνα 8: Αποθήκευση μπριγκέτων (αριστερά) κοντινή λήψη μπριγκέτων ξύλου (δεξιά) (Linnæus University, 
Tallinn University of Technology, CERTH, IVALSA, Tipperary Energy Agency, 2012) 

Η καύση μπριγκέτων και πελλετών ξύλου είναι πιο αποδοτική από την καύση 

καυσόξυλων. Ο εξοπλισμός καύσης για μπριγκέτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ευέλικτος ώστε να διαχειρίζεται σωστά τα πριονίδια και τα ροκανίδια καθώς οι 

μπριγκέτες μπορεί να σπάσουν πριν εισέλθουν στο θάλαμο καύσης. Ως εκ τούτου, 

οι μπριγκέτες δεν είναι κατάλληλες για λέβητες μικρού μεγέθους (μονοκατοικίες) 
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και είναι πιο κατάλληλες σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας (βιομηχανικές 

εφαρμογές).  

Γενικά τα πλεονεκτήματα των μπριγκέτων είναι: 

 Χρησιμοποιούνται άμεσα για καύση  

 Φιλικό προς τον καταναλωτή, δεν απαιτείται ψιλό κόψιμο και στέγνωμα  

 Υψηλή θερμιδική αξία  

Μειονεκτήματα των μπριγκέτων είναι: 

 Ακριβά καύσιμα  

 προορίζονται μόνο για χειροκίνητα  συστήματα λεβήτων 

 υψηλές απαιτήσεις αποθήκευσης σε σχέση με την υγρασία 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών καύσιμων 

ξυλείας που χρησιμοποιούνται στον οικιακό τομέα. 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών καύσιμων ξυλείας για οικιακή χρήση (Ενεργειακό Γραφείο, 
ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013). 

 Πελλέτες 
Θρύμματα 

ξύλου 
Καυσόξυλα Μπριγκέτες 

Διαστάσεις 

6-8 mm 

διάμετρο, 

10-12 mm μήκος 

3-45 mm 

(μεταβλητή) 
μεταβλητή 

65 mm διάμετρο, 

25-200 mm 

μήκος 

Πυκνότητα 652 kg/m3 
214 kg/m3 

(μεταβλητή) 

350 

kg/m3(ελαφρώς 

μεταβλητή) 

450-550 kg/m3 

Ειδικός όγκος 1.53 m3/tonne 
4.67 

m3/tonne 
2.86 m3/tonne 

1.82-2.22 

m3/tonne 

Ενεργειακό 

περιεχόμενο 
4.8 kWh/kg 3.4 kWh/kg 

4.0 kWh/kg 20% 

περιεκτικότητα σε 

υγρασία 

4.7 kWh/kg 

Περιεκτικότητα 

σε τέφρα 
0.5% 1-3% 0.5% 0.5% 

Περιεκτικότητα 

σε υγρασία 
8% 

30% ή 

λιγότερο 
40-60% φρέσκο 8% αποξηραμένο 
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4.  Διαδικασία καύσης 

4.1. Απευθείας καύση 

Η καύση της στερεάς βιομάζας περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές 

πολύπλοκες χημικές και φυσικές διεργασίες. Η καύση αναφέρεται στην θερμο-

χημική μετατροπή της βιομάζας σε θερμότητα, η οποία απελευθερώνεται κατά την 

οξείδωση του οργανικού υλικού κυρίως σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Οι 

τυπικές αντιδράσεις της καύσης είναι: 

C + O2 → CO2 

C + 1/2 O2 → CO (ατελείς καύση) 

CO + 1/2O2 → CO2 

H + 1/2O2 → H2O 

Η θερμότητα από την καύση της βιομάζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

μαγείρεμα ή θέρμανση χώρου ή μπορεί να μεταφερθεί μέσω ενός φορέα 

θερμότητας, δηλαδή ζεστό νερό ή ατμό, στον σημείο της κατανάλωσης. Επίσης η 

θερμική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί μέσω ενός ατμοστροβίλου ή 

συνπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας  (ΣΗΘ)  σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. 

4.2. Βασικές Διαδικασίες 

Τα στερεά οργανικά καύσιμα δεν είναι εύφλεκτα υπό συνθήκες περιβάλλοντος και 

για την καύση τους απαιτείται μια αλυσίδα από θερμοχημικές διεργασίες 

μετατροπής (Εικόνα 9). Οι διεργασίες αυτές περιγράφονται παρακάτω.  

4.2.1. Θέρμανση  

Θέρμανση καυσίμου (<100 °C). Τα στερεά καύσιμα βιομάζας συνήθως φυλάσσονται 

σε θερμοκρασία 0 με 25 °C και ως εκ τούτου πριν από την καύση, το καύσιμο πρέπει 

να θερμανθεί. Το στάδιο 1 απαιτεί όπως ο θάλαμος της καύσης είναι θερμός και γι’ 

αυτό οι περισσότεροι λέβητες βιομάζας περιέχουν πυρίμαχο υλικό. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της πυρίμαχης επένδυσης, τόσο λιγότερο 

ανταποκρίνεται ο λέβητας στις μεταβολές της ζήτησης θερμότητας, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει σε θερμοκρασία 
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ανάφλεξης και τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολειπόμενη θερμότητα που θα πρέπει να 

διοχετεύεται όταν ο λέβητας βρίσκεται εκτός λειτουργίας (Palmer, 2014). 

4.2.2. Ξήρανση 

Ξήρανση του καυσίμου (100-150 °C ). 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 (Palmer, 2014). 

4.2.3. Πυρολυτική αποσύνθεση 

Πυρολυτική αποσύνθεση των συστατικών του ξύλου (150 - 230 °C). Η πυρολυτική 

αποσύνθεση ξεκινά περίπου στους 150 °C. Στο στάδιο αυτό τα μακρομόρια 

βιομάζας αποσυντίθεται με την θέρμανση στην απουσία οξυγόνου. Κατά τη 

διαδικασία της πυρόλυσης, τα σύνθετα οργανικά μόρια στη βιομάζα συνήθως 

αρχίζουν να διασπώνται σε μικρές ενώσεις σε θερμοκρασίες γύρω στους 230 °C. Τα 

προϊόντα της πυρόλυσης μπορεί να χωριστούν σε: 

 Αέριο καύσιμο με χαμηλή θερμογόνο δύναμη που αποτελείται κυρίως από 

υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και 

μικρές ποσότητες ανωτέρων υδρογονανθράκων ανάλογα με τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των υλικών που πυρολύονται. 

 Υγρό μίγμα που αποτελείται από νερό, η πίσσα και / ή έλαιο που περιέχουν 

χημικές ουσίες όπως οξικό οξύ, ακετόνη και μεθανόλη. 

Τα στάδια 1-3 είναι ενδόθερμες αντιδράσεις. Λαμβάνουν χώρα σε κάθε ύπαρξη 

φωτιάς και προετοιμάζουν το καύσιμο για την οξείδωση. Μόλις επιτευχθεί το 

σημείο ανάφλεξης, περίπου στους 230 °C, οι εξώθερμες  αντιδράσεις αρχίζουν με 

την είσοδο του οξυγόνου. Το ξύλο μπορεί να αναφλεγεί εξωτερικά στους περίπου 

300 °C, και υφίσταται αυτανάφλεξη μετά τους 400 οC (Palmer, 2014). 

 

4.2.4. Αεριοποίηση του νερού στο καύσιμο 

Η αεριοποίηση πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 230-700 οC. H 

αεριοποίηση είναι η διαδικασία στην οποία οι οργανικές ενώσεις μετατρέπονται 

μέσω μερικής οξείδωσης σε ένα αέριο προϊόν, σύνθεση αερίου, το οποίο 
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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. 

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες πυρόλυσης ο ρυθμός παραγωγής αερίου γίνεται 

μεγαλύτερος και του υγρού λιγότερος. Γενικά επιθυμείται όπως στην πυρόλυση 

βιομάζας να παράγεται λιγότερο υγρό με την αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς και 

να παράγεται περισσότερο αέριο (Palmer, 2014). 

4.2.5. Οξείδωση 

Οξείδωση των καύσιμων αερίων (700-1400 °C). Μέσα από το τελευταίο στάδιο της 

θερμο-χημικής μετατροπής, 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 καθαρή και πλήρης 

καύση του αερίου μίγματος επιτυγχάνεται υπό την επίδραση του δευτερεύοντος 

αέρα (Palmer, 2014). 

 

4.3. Θεωρητικός αέρας (Θεωρητικό οξυγόνο) 

 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 βάρος σύνθεσή του είναι 

περίπου 20.95% οξυγόνο, 78.08% άζωτο και 0.93 % αργό (Deeper, 2015). Ο 

θεωρητικός αέρας αναφέρεται επίσης και ως ο απαιτούμενος στοιχειομετρικός  

αέρας (ή οξυγόνο).  

Εικόνα 9 Στάδια καύση βιομάζας (Palmer, 2014) 
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4.4. Περίσσεια αέρα λ (περίσσεια οξυγόνου) 

Η περίσσεια αέρα αναφέρεται στην ποσότητα του αέρα (οξυγόνου) η οποία είναι σε 

περίσσεια από εκείνης που απαιτείται για την πλήρη καύση. Το ποσοστό της 

περίσσειας αέρα είναι ίσο με το ποσοστό της περίσσειας οξυγόνου. Η περίσσεια 

αέρα/οξυγόνου υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω: 

% Περίσσεια αέρα =[
(𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛂έ𝛒𝛂𝛕𝛒𝛐𝛗𝛐𝛅𝛐𝛕𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊)− (𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛂έ𝛒𝛂 𝛉𝛆𝛚𝛒𝛈𝛕𝛊𝛋ό)

(𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛂έ𝛒𝛂 𝛉𝛆𝛚𝛒𝛈𝛕𝛊𝛋ό𝛓)
]  × 𝟏𝟎𝟎  

 

% Περίσσεια οξυγόνου =[
𝟎.𝟐𝟏×(𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛂έ𝛒𝛂𝛕𝛒𝛐𝛗𝛐𝛅𝛐𝛕𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊)− (𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛐𝛏𝛖𝛄ό𝛎𝛐𝛖 𝛉𝛆𝛚𝛒𝛈𝛕𝛊𝛋ό)

(𝛍ό𝛒𝛊𝛂 𝛐𝛏𝛖𝛄ό𝛎𝛐𝛖 𝛉𝛆𝛚𝛒𝛈𝛕𝛊𝛋ό)
]  × 𝟏𝟎𝟎  

 

Το στοιχειομετρικό μίγμα καυσίμου και αέρα είναι πολύ σημαντικό γιατί  περιέχει 

την θεωρητική ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την οξείδωση όλων των 

προϊόντων τις αντίδρασης (πλήρη καύση). Η ποιότητα του μίγματος καθορίζεται 

από τον λόγο της πραγματικής ποσότητας οξυγόνου που συμμετέχει στη καύση 

προς την θεωρητικά απαιτούμενη ποσότητα για την πλήρη καύση. Ο λόγος αυτός 

ορίζεται ως ο λόγος περίσσειας αέρα ή ποιότητα του καυσίμου μίγματος (λ). 

Όταν η καύση πραγματοποιείται με περίσσια αέρα, τότε το μίγμα ονομάζεται φτωχό 

(λ>1). Όταν λ=1 τότε το μίγμα ονομάζεται στοιχειομετρικό . Όταν η καύση είναι 

ατελής, τότε η ποσότητα του αέρα είναι ανεπαρκής και το μίγμα ονομάζεται 

πλούσιο (λ<1). Επομένως, η περίσσεια αέρα απαιτείται για να επιτευχθεί 

ικανοποιητική καύση. Εάν δεν εξασφαλιστεί ικανοποιητική ποσότητα περίσσειας 

αέρα, η θερμότητα της καύσης του άκαυστου άνθρακα θα χαθεί αφού ο άκαυστος 

άνθρακας θα  εγκαταλείψει το σύστημα χωρίς να οξειδωθεί πλήρως σε CO2 και Η2Ο. 

Συνεπώς η καύση θα είναι ατελής και ρυπογόνα για το περιβάλλον.  

Μέσα στο θάλαμο καύσης, η ικανοποιητική ποσότητα του αέρα επιτυγχάνεται με 

τον διαχωρισμό της παροχής του αέρα σε δύο στάδια: 

 Στο πρώτο στάδιο ο αέρας, ο οποίος ονομάζεται πρωτεύων, εισάγεται κάτω 

από την σχάρα. Ο αέρας αυτός ανεβαίνει προς τα πάνω και αντιδρά με το 

καύσιμο σε ένα περιορισμένο περιβάλλον οξυγόνου. Στο στάδιο αυτό το λ 
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είναι πάντα μικρότερο από 1. Η μειωμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 

επιτρέπει τον έλεγχο της διαδικασίας αεριοποίησης στο λέβητα, και μειώνει 

τη  θερμοκρασία της φλόγας  

 Στο δεύτερο στάδιο ο αέρας, ο οποίος ονομάζεται δευτερεύων, εισάγεται 

πάνω από το καύσιμο και αντιδρά  με τα αέρια που παράγονται από την 

καύση. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που δίνει η καύση του ξύλου 

μετατρέπεται σε εύφλεκτα αέρια μέσω της διαδικασίας πυρόλυσης με 

αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα δευτερεύοντος αέρα σε 

σύγκριση με άλλα στερεά ή υγρά καύσιμα. Στον δευτερεύοντα αέρα 

απαιτείται όπως ο λόγος περίσσειας αέρα είναι  μεγαλύτερος από 1 με 

τυπικές τιμές λ = 1,5 - 2. Ωστόσο, αρκετά μεγαλύτερης παροχής αέρα οδηγεί 

σε χαμηλότερη θερμοκρασία φλόγας και πιο ψυχρό λέβητα. 

Επομένως, απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 

αέρα για να διατηρηθεί η χαμηλότερη θερμοκρασία στην εστία καύσης κατά τις 

θερμο-χημικές διεργασίες 1-3 και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αρκετά υψηλή 

θερμοκρασία για την οξείδωση των αερίων κατά την διεργασία 6. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιείται με την χρήση αισθητήρα λάμδα, ο οποίος μετρά την 

περιεκτικότητα των καυσαερίων σε O2 εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή παροχή του 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα (Palmer, 2014). 

4.5. Ατελής καύση 

Με την καύση της βιομάζας τα υπολειπόμενα προϊόντα της καύσης μπορούν να 

υποδιαιρεθούν ως αποτέλεσμα είτε της ατελούς ή πλήρους καύσης. Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω (Ενότητα 4.1.) τα προϊόντα από την πλήρη καύση των 

κύριων συστατικών των βιογενών καυσίμων (C, Η, Ο) είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) και το νερό (H2O). Εκτός των άλλων, κατά την καύση παράγονται και ρύποι οι 

οποίοι εξαρτώνται από τις συνθήκες καύσης (θερμοκρασία, ποσότητα αέρα κ.λπ.) 

Αν οι συνθήκες δεν είναι ικανοποιητικές τότε η καύση είναι ατελής με αποτέλεσμα 

την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ρύπων. Οι βασικότεροι ρύποι είναι το 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), Αιωρούμενα σωματίδια 

(PM: Particular Matter) κ.α. τα οποία  ενέχουν σημαντικά υψηλούς  κινδύνους για το 
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περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η κύρια αιτία για την ατελή καύση είναι η 

ανεπαρκής παροχή οξυγόνου όπου δεν επιτρέπει το  καύσιμο να αντιδράσει πλήρως 

με το οξυγόνο για την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και νερό. Επίσης η 

υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα σε νερό στο καύσιμο μειώνει τη θερμοκρασία 

καύσης οδηγώντας σε μια αύξηση του όγκου των καυσαερίων, καθώς επίσης και 

όταν ο χρόνος κατακράτησης των αερίων καυσίμου στον θάλαμο της καύσης είναι 

μειωμένος. Επιπρόσθετα η ανεπαρκής ανάμειξη του καυσίμου με τον αέρα καύσης 

μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικής ποσότητας οξυγόνου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω 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. 

 

4.6. Καπναέριο 

Το καπναέριο είναι το αέριο που προκύπτει από την διαδικασία της καύσης. Σε αυτό 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα αέρια εκτός των υδρατμών. Με άλλα λόγια η ανάλυση 

αυτή των καυσαερίων γίνεται σε «στεγνή βάση». Το καπναέριο από την καύση 

βιομάζας αποτελείται κυρίως από οξυγόνο, άζωτο καθώς και αέριους ρύπους. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (2009) περί ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα, ρύπος θεωρείται οποιαδήποτε ουσία εμφανίζεται στον αέρα και ενδέχεται να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και/ή στο περιβάλλον στο 

σύνολο του. Ως ατμοσφαιρικοί ρύποι, ορίζονται αέρια ή αερολύματα (υγρά ή 

στερεά σωματίδια σε αιώρηση στον αέρα) τα οποία συναντώνται στην ατμόσφαιρα 

σε συγκεντρώσεις που απειλούν την ομαλή διαβίωση και υγεία των οργανισμών ή 

παρεμποδίζουν και μεταβάλλουν την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων.  

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι: 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). 
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 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

 Οξείδια του Θείου (SOx), με σημαντικότερο εκπρόσωπο το διοξείδιο του 

θείου (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)  

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν αποτελεί τοξικό αέριο, αλλά με την υπερβολική 

συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε 

αντίθεση, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι εξαιρετικά τοξικό αέριο και 

παράγεται κατά την ατελή καύση. Το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του 

αζώτου (NOx) αποτελούν επίσης τοξικά αέρια και προέρχονται από τις καύσεις. Τα 

αιωρούμενα σωματίδια (PM) είναι μικρής διαμέτρου σωματιδίων τα οποία μπορούν 

να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα στον άνθρωπο. 

4.6.1. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι άοσμο, άχρωμο δηλητηριώδες αέριο και το 

οποίο θεωρείται ένα από τα τοξικά αέρια που εκπέμπονται από την καύση του 

ξύλου το οποίο παρατηρείται κατά την ατελή καύση (ανεπάρκεια οξυγόνου) του 

άνθρακα. Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις CO επηρεάζει τη μεταφορά του 

οξυγόνου στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη μείωση της φυσικής και πνευματικής 

ικανότητας του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, προκαλεί πονοκεφάλους και κούραση, 

δύσπνοια, ταχυκαρδία, απώλεια μνήμης, αίσθημα πανικού, κατάθλιψη, ακόμα και 

θάνατο (Ενεργειακό Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα 

Περιβάλλοντος, 2013).  



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

26 | P a g e  
 

4.6.2. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Σε αντίθεση με το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί 

φυσικό προϊόν από την καύση του ξύλου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται χημική ένωση 

του οξυγόνου με τα συστατικά του ξύλου (άνθρακα και υδρογόνο) και παράγεται 

διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θερμική ενέργεια (θερμότητα). Αν και δεν αποτελεί 

τοξικό αέριο, ωστόσο σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί ασφυξία. Επίσης, σε 

πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει αύξηση της πίεσης το αίματος 

προκαλώντας εγκεφαλικά επεισόδια. 

4.6.3. Οξείδια του αζώτου (ΝOX) 

Οι εκπομπές NOx από εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας αποτελούν προϊόν της 

μερικής οξείδωσης του αζώτου, το οποίο περιέχεται στο καύσιμο σε ψηλές πιέσεις 

και θερμοκρασίες (πέραν των 1.300 °C). Συγκεκριμένα το μονοξείδιο του αζώτου 

(NO) είναι άχρωμο και έχει την ίδια συμπεριφορά με το CO καθώς ελαττώνει την 

ικανότητα του αίματος για μεταφορά οξυγόνου. Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) έχει 

καφεκίτρινο χρώμα με γλυκίζουσα οσμή, το οποίο σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί 

να προκαλέσει βρογχίτιδα και βακτηριακές λοιμώξεις στους πνεύμονες.  

4.6.4. Άκαυστοι Υδρογονάνθρακες (HC) 

Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου) που εκπέμπονται 

από την καύση του ξύλου, έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνος ουσίες και 

εξαρτώνται από την ποιότητα καύσης, τη συσκευή καύσης και το είδος του ξύλου 

που χρησιμοποιείται. Οι εκπομπές υδρογονανθράκων μπορούν να μειωθούν 

σημαντικά με την τοποθέτηση καταλύτη στον καυστήρα. 

4.6.5. Διοξείδιο του θείου (SO2) 

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ένας από τους σημαντικούς ατμοσφαιρικούς 

ρύπους και είναι η αιτία για τη δημιουργία της όξινης βροχής. Είναι άχρωμο αέριο 

και από την καύση του ξύλου παράγονται πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ωστόσο σε χαμηλές συγκεντρώσεις του μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον άνθρωπο όπως ερεθισμό στα μάτια, στη 

μύτη, στο λαιμό, και στο αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας βήχα και δύσπνοια. 
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Η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις, όπως αυτές από την καύση 

βιομάζας, μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, ζάλη, και προσωρινή 

απώλεια της όσφρησης (Ενεργειακό Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και 

Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013). 

4.6.6. Αιωρούμενα σωματίδια (PM) 

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται από οργανικά συστατικά (κυρίως αιθάλη), 

τα οποία παράγονται όταν η καύση πραγματοποιείται με μικρή ποσότητα αέρα και 

ανόργανα συστατικά (στάχτη), τα οποία οφείλονται στην περιεκτικότητα τέφρας στο 

καύσιμο. Κατά την καύση της βιομάζας παρουσιάζοντα υψηλότερα επίπεδα 

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (PM) σε σχέση με την καύση πετρελαίου και 

φυσικού αερίου (Περδίος, 2013). Στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό 

στο ρινικό σύστημα και στα μάτια, καθώς επίσης βρογχίτιδα και σε χρόνια έκθεση 

καρκίνο του πνεύμονα. Τα επίπεδα εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν 

να μειωθούν αν η στερεή βιομάζα έχει μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα με την 

προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ένα σύστημα καύσης ικανοποιητικών συνθηκών 

λειτουργίας. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι εκπομπές αερίων διαφέρουν ανάλογα με το 

είδος του καυσίμου καθώς και με την τεχνολογία καύσης της βιομάζας που 

χρησιμοποιείται στον κτιριακό τομέα. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10 ένα τζάκι 

το οποίο χρησιμοποιεί καυσόξυλα θα έχει πολύ περισσότερες εκλύσεις αέριων 

ρύπων από ότι κάποιο που καίει επεξεργασμένο ξύλο. Επίσης, μία σύγχρονη σόμπα 

με μία ξυλόσομπα παραδοσιακή έχει μέχρι και 70% λιγότερες εκπομπές 

καυσαερίων ενώ οι λέβητες εκπέμπουν μακράν τα λιγότερα καυσαέρια από 

οποιοδήποτε σύστημα (Ψωμάς, 2007). 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τους διάφορους αέριους ρύπους εντός 

της οικίας για τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης που καταναλώνουν βιομάζα 

ξυλείας σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποίησαν το Ενεργειακό Γραφείο, 

ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος. (2013). Από τα 

αποτελέσματα παρατηρείται το γεγονός ότι η ξυλόσομπα εκπέμπει τις ψηλότερες 

συγκεντρώσεις λόγο του ότι ανήκει στις παλιές τεχνολογίες θέρμανσης. Σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων εντός της οικίας από το 

ενεργειακό τζάκι είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με το παραδοσιακό τζάκι. Όσον 

αφορά τα NO2 εντός τις οικίας παρατηρούνται ψηλές συγκεντρώσεις από όλα τα 

συστήματα βιομάζας ξεπερνώντας το όριο των 21ppb που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωσης. Αυτό ίσως να οφείλεται στη καύση ξύλων που περιέχουν χρωστικές ουσίες 

ή φυτοφάρμακα. Τέλος, όσον αφορά τα PM2,5, τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα 

για την ανθρώπινη υγεία, παρατηρούνται ψηλότερες συγκεντρώσεις εντός των 

σπιτιών από όλα τα συστήματα βιομάζας, όμως δεν ξεπερνούν τα όρια της Ε.Ε. 

 

 

Εικόνα 10 Εκπομπές καυσαερίων (gr/h) από συστήματα καύσης βιομάζας (Ψωμάς, 2007). 
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Πίνακας 6 Συγκέντρωση αέριων ρύπων εντός οικίας από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης (Ενεργειακό 
Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013) 

 
CO 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

NO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

PM2,5 

(μg/m3) 

TPM 

(μg/m3) 

Παραδοσιακό τζάκι 0,88 556,37 10,13 26,42 8,26 66,29 

Ενεργειακό τζάκι 0,11 455 0 24,9 6,31 74,9 

Σόμπα ξύλου 1,46 747,31 32,2 33,31 20,4 89,87 

Λέβητας ξύλου 0 677,6 2,8 19,5 3,8 61,8 

 

Είναι αξιοσημείωτη η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά την τελευταία 

δεκαετία κυρίως λόγου της χρήσης σύγχρονων πιστοποιημένων συστημάτων 

βιομάζας οι οποίες είναι εγκεκριμένες και περιλαμβάνουν τις σωστές προδιαγραφές 

σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας. Στις σύγχρονες συσκευές, ο θάλαμος καύσης είναι 

με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένος, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες για πλήρη καύση, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται λιγότερα επιβλαβή 

αέρια στο περιβάλλον. Έτσι, οι πιστοποιημένες συσκευές είναι ασφαλέστερες και 

πιο οικονομικές σε σχέση με τις συμβατικές συσκευές. 

4.7.  Περιεκτικότητα σε τέφρα 

Η καύση της βιομάζας οδηγεί στην απελευθέρωση καυσαερίων. Όμως τα προϊόντα 

της καύσης των στερεών βιογενεί καυσίμων δεν διαφεύγουν μόνο ως αέριο 

(καπναέριο) αλλά παραμένουν ως στερεά ουσία και ως τέφρα (στάχτη). Οι 

ποσότητες της τέφρας που παράγονται ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της 

βιομάζας. Η τέφρα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος (75-90%) του συνόλου 

τέφρας και αποτελείται κυρίως από ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), κάλιο(Κ), 

φωσφόρο (Ρ) , νάτριο (Na), πυρίτιο (Si), σίδηρος (Fe), Αλουμίνιο (al) και άνθρακα 

(C). Το 1.5% του συνόλου της τέφρας αποτελείται από βαρεά μέταλα. 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 σε τέφρα είναι 8,3% και 5,1% 

της ξηρής μάζας αντίστοιχα. Ωστόσο η περιεκτικότητα σε τέφρα μπορεί να αυξηθεί 

όταν το στερεό καύσιμο παρουσιάζει ακαθαρσίες όπως, για παράδειγμα, χώμα ή 

χαλίκια (Kaltschmitt, Hartmann & Hofbauer, 2001). 

http://www.chemicalelements.com/elements/fe.html
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Η περιεκτικότητα σε τέφρα έχει βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα οι ρύποι που εμπεριέχονται στην τέφρα γίνονται επικίνδυνοι όταν 

τοποθετούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής, όπου η έκλυση των ρύπων μπορεί 

να μολύνει τα υπόγεια ύδατα. Επίσης η τέφρα  επηρεάζει σημαντικά τον τεχνικό 

σχεδιασμό ενός συστήματος καύσης καθώς μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στα 

τοιχώματα και στα εξαρτήματα του λέβητα. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται ο σωστός 

σχεδιασμός του λέβητα και η τακτική του συντήρηση. 

4.8. Απόδοση λέβητα 

Η θερμική απόδοση του λέβητα μπορεί να υπολογιστεί με τον λόγο της ωφέλιμης 

ενέργειας που παράγεται ως προς την ενέργεια που εισέρχεται. 

𝒏 =  
𝑸𝑯𝟐𝑶

𝑸𝒇𝒖𝒆𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 

Για να υπολογιστεί η απόδοση του λέβητα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η 

θερμότητα που απορροφάται από το νερό και η θερμότητα που παράγεται από την 

καύση του καυσίμου. Η θερμότητα που απορροφάται από το νερό υπολογίζεται με 

βάση την μεταβολή της ενθαλπίας στο νερό ενώ η θερμότητα που παράγεται από 

την καύση του καυσίμου υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη 

του καυσίμου. 

5. Η αγορά και η χρήση βιομάζας στην Κύπρο 

Η βιομάζα στην Κύπρο χρησιμοποιείται παραδοσιακά από πολλούς καταναλωτές 

στον οικιακό τομέα για τη θέρμανση χώρων (παραδοσιακά τζάκια, σόμπες, κ.α), για 

μαγείρεμα στον οικιακό τομέα και σε ενεργειακή χρήση βιοαερίου σε 

κτηνοτροφικές μονάδες.  

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την D.K. Eco Vision Ltd. (2013), η υπάρχουσα 

κατάσταση στη Κύπρο σε σχέση με την αξιοποίηση της στερεής βιομάζας και την 

παραγωγή ενέργειας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

Βιοαέριο 

 Μέσω της τεχνολογίας αναερόβια χώνευση, σταθμοί επεξεργάζονται τα 

κτηνοτροφικά απόβλητα για την παραγωγή βιοαερίου. Το παραγόμενο 
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βιοαέριο καίγεται σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0.66 λίτρα 

ντίζελ ή 0.75 λίτρα πετρελαίου ή 0.85 κιλά κάρβουνου. Σήμερα 14 μονάδες 

είναι σε λειτουργία με συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 9.7 MW. Η 

παραγωγή βιοαερίου αποτελεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη 

διαδικασία λόγω του ότι λύνει το πρόβλημα διαχείρισης των απόβλητων των 

κτηνοτροφικών μονάδων καθώς επίσης παρέχει την δυνατότητα 

αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου. 

 Μέσω της τεχνολογίας του βιολογικού καθαρισμού, τα αστικά λύματα 

επεξεργάζονται για την παραγωγή βιοαερίου. Χρήση στις εγκαταστάσεις του 

Συμβουλίου Αποχεύτευσης Λεμεσού-Αμαθούνρας για παραγωγή ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας. 

Βιοκαύσιμα 

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) & Aeoliki ltd (2008), η παραγωγή βιοκαυσίμων από εγχώρια 

βιομάζα είναι δύσκολη λόγω των καιρικών συνθηκών στην Κύπρο καθώς και των 

περιορισμένων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης. Επομένως η παραγωγή βιοκαυσίμων 

μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά από εισαγωγές πρώτων υλών. Μόνο μία εταιρία 

έχει αρχίσει την παραγωγή βιοντίζελ από μαγειρικά λάδια. Εταιρίες εμπορίας 

συμβατικών καυσίμων εισάγουν σημαντικές ποσότητες έτοιμου βιοντίζελ οι οποίες 

αναμειγνύονται με το ντίζελ σε ποσοστό περίπου 4-5% κατά όγκο. 

Καύση στερεής βιομάζας 

Οι κύριες πρακτικές για την παραγωγή ενέργειας από την καύση στερεής βιομάζας 

είναι: 

 Καύση καυσόξυλων/κλαδεμάτων σε οικιακά τζάκια και ξυλόσομπες για 

θέρμανση κυρίως στο σπίτι. 

 Καύση πυρηνόξυλου σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες για τη θέρμανση 

κτιρίων 

 Καύση ελαιοπυρήνα στην Βιομηχανία και βιοτεχνία 
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 Καύση υπολειμμάτων παραγωγής ξύλου όπως πριονίδι , ξακρίδια κ.α. για 

κάλυψη θερμικών αναγκών της βιομηχανίας. 

 

Γενικά στο παρόν στάδιο η αξιοποίηση της βιομάζας είναι σχετικά περιορισμένος, 

ωστόσο αναμένεται ότι μέχρι το 2020 η χρήση της θα αυξηθεί δραματικά. Σύμφωνα 

με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ & Aeoliki ltd (2008) αναφορικά με 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Βιομάζας για την Κύπρο το διαθέσιμο δυναμικό φυτικής 

βιομάζας είναι περίπου 100.000 τόνοι στερεών υπολειμμάτων ετησίως. Η ποσότητα 

αυτή αντιστοιχεί περίπου σε ενέργεια 35.000-45.000 toe/έτος, το 75%, αντιστοιχεί 

σε υπολείμματα αμπελοκαλλιεργειών. Η υπόλοιπη ποσότητα αντιστοιχεί σε 

κλαδοδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων και των 

ελαιοκαλλιεργειών (Εικόνα 11).  

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος Δασών (Λοΐζου & Παττίχης, 2007), η 

εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας στην Κύπρο είναι περιορισμένη και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχουν δυσμενείς εδαφοκλιματικές 

συνθήκες (ξηρό κλίμα κα χαμηλή παραγωγικότητα των δασών). Επομένως κρίνεται 

απαραίτητη η εισαγωγή  βιομάζας στην Κύπρο. 

Εικόνα 11 Διαθέσιμη ενέργεια στερεής βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα στην Κύπρο (ΚΑΠΕ & Aeoliki ltd, 
2008)  
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Περίπου 20 εταιρείες ασχολούνται με την εμπορία τζακιών, ενεργειακών εστιών, 

εστιών βιοαιθανόλης, σόμπες/λέβητες ξύλου και σόμπες/λέβητες πελλέτας/ 

θρυμματισμένου στην Κύπρο. 

Παρόλα αυτά μόνο 6 από αυτές τις εταιρείες διαθέτουν σόμπες ή λέβητες 

πελλέτας/θρυμματισμένου ξύλου. Για την καύσιμη ύλη πελλέτας, μέχρι σήμερα 

μόνο 2 εταιρίες προμηθεύουν τους πελάτες τους με εισαγόμενες 

πελλέτες/θρυμματισμένου ξύλου κυρίως από Ιταλία. 

Η μη διαθεσιμότητα της καύσιμης ύλης αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη της αγοράς σε σόμπες και λέβητες πελλέτας ή και θρυμματισμένου ξύλου 

που μέχρι σήμερα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για αυτό το λόγο, 2-3 

εταιρείες προτίθενται βραχυπρόθεσμα να εισάγουν κυρίως ποσότητες καύσιμού 

πελλέτας για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. 

Από στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται με τις εισαγωγές 

καυσόξυλων και πελλέτων ήταν 22 (έτος 2012). Ο αριθμός των απασχολούμενων 

καθώς και οι εισαγόμενες ποσότητες δίνονται στον  Πίνακα 7. 

Πίνακας 7: Αριθμός εταιρειών που ασχολούνται με τις εισαγωγές καυσόξυλων και πελλέτων, εισαγόμενες 
ποσότητες και αριθμός απασχολούμενων για τα έτη 2010, 2011 και 2012. 
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5 171,8 5 3 59,6 3 20 488,3 22 

 

4 33 4 1 ** 1 2 125,9 11 

*Στοιχεία από Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο του 2012 
** Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ποσότητες πελλέτας για το έτος 2011 από Στατιστική Υπηρεσία 

Από την Εικόνα 12 φαίνονται ότι οι εισαγωγές καυσόξυλων και των πελλετών σε 

παγκύπρια κλίμακα αυξήθηκαν το 2012. Παρακάτω δίνονται οι εισαγωγές 

καυσόξυλων, θρυμματισμένου ξύλου και πελλέτας σε παγκύπριο επίπεδο για τα έτη 

2010, 2011 και 2012. 

 

http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://eofdreams.com/data_images/dreams/firewood/firewood-10.jpg&imgrefurl=http://eofdreams.com/firewood.html&h=1526&w=2290&sz=3491&tbnid=b1XWHGjx3YANOM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=firewood&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=firewood&usg=__NXth7VXr7E6AxVmJ7J-k4IbtzJ0=&docid=-N5At0y4TsK7EM&sa=X&ei=6frgUZKUF5HQ7AaIr4DICQ&ved=0CDwQ9QEwAQ&dur=156
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%83&source=images&cd=&cad=rja&docid=WIaeLgROgtpBPM&tbnid=_B9DUrt-Ce8M3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/biomass/151-biomass-pellets-production-stages-part-1-biomass-pretreatment&ei=hvvgUbrPMcjdObzYgegP&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNFZ6JgjbYfxlxuHishAV897uVyt6Q&ust=1373785315094315
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Εικόνα 12: Εισαγωγές καυσόξυλων, θρυμματισμένο ξύλο και πελλέτας σε τόνους για τα έτη 2010, 2011 και 
2012 σε παγκύπριο επίπεδο 

Γενικά, η μεγαλύτερη χρήση βιομάζας στην Κύπρο παρατηρείται στις ορεινές 

περιοχές στις οποίες εκτιμάται ότι περίπου 18.913 τόνοι ξυλείας κάθε έτος 

καταναλώνεται για σκοπούς θέρμανσης (Ενεργειακό Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο 

Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος, 2013). Σύμφωνα με μελέτη του Ενεργειακού 

Γραφείου, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείου Κρήτης και Τμήματος Περιβάλλοντος (2013) 

εκτιμήθηκε ότι στο σύνολο των 135 κοινοτήτων που εντοπίζονται σε υψόμετρο >500 

m υπάρχουν περίπου 9.480 τζάκια, το οποίο αντιστοιχεί περίπου το 35% των 

νοικοκυριών, σε αντίθεση με το 21% που χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση 

πετρελαίου. 

Τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα χρήσης αποδοτικότερων καυστήρων αποτελεί 

κίνητρο για την περαιτέρω αξιοποίηση της βιομάζας, γεγονός που θα συμβάλει στην 

ενεργειακή ανεξαρτησία και εξοικονόμηση εισαγόμενων καυσίμων καθώς και η 

αξιοποίηση μιας εγχώριας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Η προώθηση 

αποδοτικότερων τεχνολογιών γύρω από την βιομάζα έχει καλυφθεί από την ΕΕ 

μέσω της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (2009), η οποία καλεί τα κράτη μέλη στην προώθηση 

τεχνολογιών μετατροπής που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85 % 

για τις οικιακές και εμπορικές εφαρμογές καθώς και υποχρεώνει τα κράτη μέλη 

όπως δημιουργήσουν διάφορα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα 

μέχρι και τις  31/12/2012 για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και 

θερμαστρών βιομάζας. Επίσης οι εκπομπές αερίων καθώς και η οικονομική κρίση 
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οδήγησαν στην προώθηση αποδοτικότερων τεχνολογιών αξιοποίησης βιομάζας 

ξυλείας στον οικιακό τομέα.  

6. Οικονομικά στοιχεία 

6.1. Ενεργειακό κόστος καυσίμων 

Το ενεργειακό κόστος είναι το μέγεθος το οποίο επιτρέπει την άμεση σύγκριση της 

τιμής των καυσίμων λόγω του ότι οι τιμές αγοράς των καυσίμων εκφράζονται σε 

διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Το ενεργειακό κόστος προκύπτει από το πηλίκο 

της τιμής αγοράς προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου. 

𝑪 =
𝑪∗

𝑯𝒖
 

Επίσης ένα σημαντικό μέτρο σύγκρισης όσο αφορά το κόστος των καυσίμων είναι ο 

υπολογισμός του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ενός καυσίμου Cε (Περδίος, 2013). 

Αυτό προκύπτει από το γινόμενο της τιμής αγοράς επί την ποσότητα του καυσίμου 

που καταναλώθηκε από το σύστημα θέρμανσης 

𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝜺𝝉ή𝝈𝜾𝜶𝝇 𝜿𝜶𝝉𝜶𝝂ά𝝀𝝎𝝈𝜼𝝇 𝑪𝜺 =  𝑪∗ × 𝑴 × 𝑻  [Ευρώ/έτος] 

όπου, 

C*[Ευρώ/kg ή Ευρώ/l ή Ευρώ/m3]  : τιμή αγοράς καυσίμου 

Μ [kg/h ή l/h ή m3/h]    : ωριαία ποσότητα καυσίμου 

Τ [h/έτος]     : ετήσιες ώρες λειτουργίας λέβητα 

𝜴𝝆𝜾𝜶ί𝜶 𝝅𝝄𝝈ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜿𝜶𝝊𝝈ί𝝁𝝄𝝊 𝜧 =
𝑸𝒏

𝑯𝒖×𝜼𝜦
 [kg/h ή l/h ή m3/h] 

όπου, 

Qn [kW]     : ονομαστική θερμική ισχύς λέβητα 

Ηu [kWh/kg ή kWh/l ή kWh/m3]  : κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου 

nΛ [-]     : βαθμός απόδοσης λέβητα 

 

Ο πίνακας 8 παρουσιάζει την τιμή αγοράς διάφορων καυσίμων με το αντίστοιχο 

ενεργειακό τους κόστος. Η τιμές αυτές αφορούν τις μέσες τιμές που ισχύουν στην 

Κύπρο τον Νοέμβριο του 2015. 
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Πίνακας 8: Ενεργειακό κόστος καυσίμων 

 

 

6.2. Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης 

Σε κάθε επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιείται οικονομική αξιολόγηση. Μια 

επένδυση θεωρείται οικονομικά αξιόλογη όταν το αρχικό κόστος της επένδυσης 

είναι μικρότερο από το συνολικό όφελος που θα προκύψει από την εξοικονόμηση 

που θα επιφέρει η επένδυση. Η οικονομική αξιολόγηση μίας επένδυσης βασίζεται 

στον υπολογισμό του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης. Ο τρόπος αυτός 

αποτελεί μία απλή πρακτική μέσα από την οποία ο υποψήφιος επενδυτής είναι σε 

θέση να συγκρίνει διαφορετικά συστήματα και να εκτιμήσει την συμφέρουσα από 

πλευράς κόστους επένδυση.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, μία οικία 200 m2 στη Λευκωσία με ικανοποιητική 

θερμομόνωση εκτιμάται ότι χρειάζεται ενέργεια για θέρμανση περίπου 18.000 kWh 

το χρόνο. Οι Πίνακες 9 και 10 συγκρίνουν οικονομικά και ενεργειακά δεδομένα για 

διαφορετικά συστήματα θέρμανσης της κατοικίας αυτής για περίοδο χρήσης 15 

ετών. Στον Πίνακα 9 γίνεται σύγκριση λέβητα πετρελαίου με λέβητα πελλέτας 

(απόδοση συστήματος θέρμανσης 80 % → συνολικό ποσό απαιτούμενης 

πρωτογενούς ενέργειας 22.500 kWh/χρόνο) και στον Πίνακα 10 γίνεται σύγκριση 

τυπικής και ενεργειακής εστίας. 

 

 

 

 

Είδος καυσίμου 

Κατώτερη 
θερμογόνος δύναμη 

Ηu 
Τιμή αγοράς C Ενεργειακό κόστος C 

[kWh/kg] [kWh/l] [Ευρώ/kg] [Ευρώ/l] [Ευρώ/kWh] [cent/kWh] 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

9.97 
 

0.76 0.076 7.6 

Υγραέριο 12.9 
 

1.2 
 

0.093 9.3 

Ξύλο με 
υγρασία 20% 

4 
 

0.4 
 

0.1 10 

Πελλέτες  4.8 
 

0.3 
 

0.062 6.2 

Μπρικέττες  4.7 
 

0.35 
 

0.074 7.4 

Πυρηνόξυλο  3.66 
 

0.15 
 

0.04 4 

Θρυμματισμένο 
ξύλο 

3.4  0.2  0.059 5.9 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια     

≈0.25 20 
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Πίνακας 9: Σύγκριση οικονομικών και ενεργειακών στοιχείων για θέρμανση οικίας 200 m
2
 στη Λευκωσία με 

πετρέλαιο και με pellets 

Πηγή καύσης pellets πετρέλαιο 

Κόστος καυσίμου 0.30 €/kg 0.76 €/L 

Ενέργεια καυσίμου 4.8 kWh/kg 9.97 kWh/L 

Κόστος ανά kWh 0.062 €/kWh 0.076 €/kWh 

Ετήσιο κόστος 1,395 €/το χρόνο 1,710 €/το χρόνο 

Εξοικονόμηση 315 €/το χρόνο σε καύσιμα 

Κόστος εγκατάστασης συστήματος 
(Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται το σύστημα της 
καπνοδόχου) 

2,000 € 900 € 

Χρόνος αποπληρωμής 6-7 έτη 
 

Πίνακας 10: Σύγκριση οικονομικών και ενεργειακών στοιχείων για θέρμανση οικίας 200 m
2
 στη Λευκωσία με 

τυπική και ενεργειακή εστία 

 
Τυπική εστία Ενεργειακή εστία 

Απόδοση 30% 80% 

Αποδιδόμενη ενέργεια 1.2 kWh/kg 3.2 kWh/kg 

Κόστος ξυλείας 0.1 €/kg 

Κόστος ανά kWh 0.083 €/kWh 0.031 €/kWh 

Κόστος ξυλείας 1867 €/το χρόνο 697 €/το χρόνο 

Εξοικονόμηση 1170 €/το χρόνο σε καύσιμα 

Κόστος εγκατάστασης 
συστήματος 

1,500 € 3,200 € 

Χρόνος αποπληρωμής 2-3 έτη 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 9 η θέρμανση με πετρέλαιο έχει ως αντίκτυπο πιο 

υψηλές οικονομικές δαπάνες με αποτέλεσμα να καθιστά τους λέβητες με θέρμανση 

βιομάζας πιο οικονομικά συμφέρουσα επιλογή. Ακόμη είναι εμφανείς η 

εξοικονόμηση κόστος καυσίμου που μπορεί να επιτευχθεί από την χρήση μίας 

ενεργειακής εστίας σε σχέση με ένα τυπικό τζάκι με την εξοικονόμηση να φτάνει 

περίπου το 63%. 

7. Νομοθετικό πλαίσιο 

7.1. Νομοθετικοί περιορισμοί στη χρήση Βιομάζας 

Για ενοποίηση της Κυπριακής νομοθεσίας και συμμόρφωση με ένα σύνολο από 

ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την προστασία της ατμόσφαιρας από την 

ρύπανση, ψηφίστηκε ο νόμος Ν.187(Ι)/2002. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η 

πρόληψη, η μείωση και ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εγκαταστάσεις, 

για την καλύτερη προστασία της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού και για 
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την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και χλωρίδας στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η εφαρμογή του νόμου επιτυγχάνεται μέσα από την έκδοση διαταγμάτων και 

κανονισμών, τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του βασικού νόμου (Ν.85(Ι)/2007, 

Ν10(Ι)/2008, Ν.79(Ι)/2009) αλλά και τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης της 

κάθε εγκατάστασης. 

Παράλληλα με την τροποποίηση της νομοθεσίας ακολούθησαν και διατάγματα 

σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα. Στα διατάγματα ΚΔΠ 170-

2004 και ΚΔΠ 198-2008 αναφέρει τις κατηγορίες εγκαταστάσεων, προδιαγραφές 

λειτουργίας και τα όρια εκπομπών. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και η μικρής 

ισχύος κλίβανοι ξύλου (<5MWth ) και η μεγάλη σε ισχύος κλίβανοι ξύλου (5MWth-

50MWth). Συγκεκριμένα : 

Πίνακας 11 Όρια εκπομπών μικρής ισχύος κλίβανοι ξύλου (<5MWth ) και μεγάλης ισχύος κλίβανοι ξύλου 
(5MWth-50MWth) 

Όρια εκπομπών 

Μικρής ισχύος κλίβανοι ξύλου, 

πυρήνες καρπών ελιάς η 

περιβλήματα ξηρών καρπών 

(<5MWth ) 

Μεγάλη ισχύος κλίβανοι ξύλου, 

πυρήνες καρπών ελιάς η 

περιβλήματα ξηρών καρπών 

(5MWth-50MWth). 

Εκπομπή Σκόνης 

Αέρια απόβλητα 150 mg/Nm3  με 

βάση την κατ’ όγκο αναλογία 

οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς 

11% 

Αέρια απόβλητα 100 mg/Nm3  με 

βάση την κατ’ όγκο αναλογία 

οξυγόνου στα απόβλητα ίση 

προς 11% 

Εκπομπή 

μονοξειδίου του 

άνθρακα 

Αέρια απόβλητα 200 mg/Nm3  με 

βάση την κατ’ όγκο αναλογία 

οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς 

11% 

Αέρια απόβλητα 200 mg/Nm3  με 

βάση την κατ’ όγκο αναλογία 

οξυγόνου στα απόβλητα ίση 

προς 11% 

 

Το διάταγμα ΚΔΠ 32/2010 καθορίζει το ειδικό έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας 

εκπομπής αέριων αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Νομός του 2013, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα 

πρέπει να πληρούν τα νέα συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές και που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή 
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κτιριακές μονάδες, καθώς και τα συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης 

που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές που αναβαθμίζονται ή αντικαθιστούνται. 

Σύμφωνα με την ΚΔΠ 5/2014 στους λέβητες και στις θερμάστρες βιομάζας, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός και συστήματα που επιτυγχάνουν απόδοση 

μετατροπής τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και 

τουλάχιστον 70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές και να πληροί τις προδιαγραφές 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ303/5:2012. Το συγκεκριμένο πρότυπο - Μέρος 5 έχει 

να κάνει με Λέβητες θέρμανσης για τα στερεά καύσιμα, αυτόματης και χειροκίνητης 

τροφοδοσίας, ονομαστική θερμική ισχύς έως 500 kW . 

7.2. Εργατικό Δυναμικό 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Build up skills Κύπρος – Ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης» περιλαμβάνονται οι προβλέψεις αναγκών απασχόλησης 

για επιλεγμένα τεχνικά επαγγέλματα. Ωστόσο, πέραν από τις αριθμητικές ανάγκες 

για εργατικό δυναμικό, θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες για να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων για το 2020. 

Σε ότι αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με τεχνολογίες που θα διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2020, έχουν 

εντοπιστεί μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και της σύγκρισης 

με τις εθνικές στοχεύσεις και δράσεις και η δεξιότητα του «Εγκαταστάτη και 

συντηρητή συστημάτων βιομάζας». Μέχρι σήμερα, σχετικές εργασίες αναλάμβαναν 

άτομα με ειδίκευση στην υδραυλική. 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται η πρόβλεψη των αναγκών σε καταρτισμένο εργατικό 

δυναμικό για εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας. Για την εκτίμηση 

του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ατόμων λήφθηκαν ως παραδοχές: 

 περιορισμένος αριθμός με τη συγκεκριμένη δεξιότητα 

 ανάγκες για συντήρηση των συστημάτων 

 χρονοτοποθέτηση της εγκατάστασης συστημάτων στη βάση των Εθνικών 

Σχεδίων Δράσης 
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 γεωγραφικός και χρονικός περιορισμός 

 πλήρης απασχόληση ατόμων στη συγκεκριμένη δεξιότητα 

Πίνακας 12: Εκτίμηση ελάχιστου αριθμού ατόμων σε ετήσια βάση που θα κατέχουν τη δεξιότητα του 
εγκαταστάτη και συντηρητή συστημάτων βιομάζας (Build up skills-Κύπρου, 2012) 

Δεξιότητα 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εγκατάσταση και συντήρηση 
συστημάτων βιομάζας 

46 50 54 59 63 67 71 75 

7.3. Πιστοποίηση λεβήτων 

Βάση του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση 

εντός της ΕΕ, εφόσον ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια 

ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι 

αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο. Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, 

φέρει τη σήμανση CE, που δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος έχουν 

τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τα πρότυπα, προστατεύοντας 

την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων 

ιδιοτήτων είτε από χώρες της ΕΕ είτε εκτός αυτής. Επομένως η σήμανση CE είναι 

υποχρεωτική για όλους τους λέβητες που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και 

θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απόδοσης. Ο 

κατασκευαστής υποχρεούται όπως η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην 

ειδική πινακίδα σήμανσης (στη γλώσσα της χώρας προορισμού του λέβητα) με τα 

βασικά χαρακτηριστικά χρήσης του λέβητα.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται είναι: 

 Ονομαστική θερμαντική ισχύ QN [kW] για κάθε προβλεπόμενο καύσιμο 

 Ελάχιστη θερμαντική ισχύ Qmin [kW]  

 Κλάση απόδοσης του λέβητα 

 Χρόνος  καθαρισμού του θαλάμου καύσης 

 Κλάση εκπομπών του λέβητα 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας(σε bar) 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας (σε ° C) 

 Όγκος του μπόιλερ[l] 
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 Τάση λειτουργίας [V] 

 Συχνότητα λειτουργίας [Hz] 

 Ένταση ρεύματος [A] 

 Εγκατεστημένη ισχύς [W] 

Επίσης αναγράφονται επιπλέον πληροφορίες όπως: 

 Το εμπορικό σήμα της εταιρείας 

 Στοιχεία κατασκευαστή 

 Αριθμός σειράς 

 Έτος κατασκευής 

Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή. Στην 

Εικόνα 13 παρουσιάζεται το πινακίδιο με τα βασικά χαρακτηριστικά χρήσης του 

λέβητα 

 

 

 

7.4. Ενεργειακή Σήμανση και Οικολογικός Σχεδιασμός θερμαντήρων 

νερού και χώρου 

Ο οικολογικός σχεδιασμός  αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των προϊόντων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους 

ιδιότητες, και προσφέρει νέες και πραγματικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, 

τους καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό της. 

Εικόνα 13 Πίνακας βασικών χαρακτηριστικών λέβητα βιομάζας (thermochari, 2012) 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

42 | P a g e  
 

Η ενεργειακή σήμανση έχει σαν στόχο να παρέχει στους καταναλωτές, μέσω 

ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας, η οποία είναι τοποθετημένη πάνω στην οικιακή 

συσκευή, πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 

και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα με το είδος της συσκευής.  

Στα πλαίσια των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 

απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού και 2010/30/ΕΚ για την Ένδειξη της 

Κατανάλωσης Ενέργειας όσον αφορά τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα, 

τέθηκαν σε εφαρμογή κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν τους θερμαντήρες 

χώρου και τους θερμαντήρες νερού. Ωστόσο η Ενεργειακή Σήμανση δεν 

εφαρμόζεται σε θερμαντήρες με βιομάζα ή στερεών καυσίμων. 

Οι ακόλουθοι κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015:  

 Ενεργειακή σήμανση  

o Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός  811/2013, ο οποίος αφορά την 

ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων 

συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, 

ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των 

συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή 

θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής. 

o Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός 812/2013, ο οποίος αφορά την 

ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών 

αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού 

και ηλιακής συσκευής. 

 Οικολογικός σχεδιασμός  

o Κανονισμός 813/2013, ο οποίος αφορά τις απατήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων 

συνδυασμένης λειτουργίας 

o Κανονισμός 814/2013 ο οποίος αφορά τις απατήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού με ονομαστική θερμική ισχύ ≤400 

kW και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού με χωρητικότητα 

αποθήκευσης ≤2000 Lt, συμπεριλαμβανομένων των θερμαντήρων νερού 
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που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα νερού και 

ηλιακής συσκευής. 

 

Εικόνα 14 Ενεργειακή Σήμανση θερμαντήρα νερού (Υπηρεσία Ενέργειας,2015) 

7.5.  Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Στερεών Βιοκαυσίμων 

Αν και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες 

υποδομές για το έλεγχο της ποιότητας στην καύσιμη ύλη και την πιστοποίηση της, 

εντούτοις στην Κύπρο δεν αναπτύχθηκαν οι απαραίτητοι μηχανισμοί πιστοποίησης 

της βιομάζας ξυλείας. 

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας πελλέτας ξύλου εφαρμόζεται στην Ευρώπη 

από την ENplus, που απαιτεί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Η 

πιστοποίηση ENplus δεν καθορίζει μόνο πρότυπα ποιότητας για το προϊόν πελλέτας, 

αλλά και για το εμπόριο του. 

Το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα καύσιμα στερεής βιομάζας τέθηκε σε ισχύ από το 

2011. Το εν λόγω πρότυπο, συνέχεια του γενικού προτύπου ΕΝ14961-1, είναι το 

EN14961-2 “Στερεά βιοκαύσιμα - προδιαγραφές καυσίμων και των τάξεων - Μέρος 

2- Πέλλετ ξύλου για μη βιομηχανική χρήση”.  
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Τα Ευρωπαϊκά  πρότυπα για εμπορικές μορφές βιομάζας ξυλείας είναι: 

 ΕΝ 14961-2: Ξυλώδεις συσσωματώματα ξύλου , μη βιομηχανικής χρήσης 

 ΕΝ 14961-3: Ξυλώδεις μπριγκέτες, μη βιομηχανικής χρήσης 

 ΕΝ 14961-4: Θρυμματισμένο ξύλο, μη βιομηχανικής χρήσης 

 ΕΝ 14961-5: Καυσόξυλα, μη βιομηχανικής χρήσης 

 ΕΝ 14961-6: Μη συσσωματώματα ξύλου, μη βιομηχανικής χρήσης 

Βασικό πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή να επιλέξει ENplus ποιότητας πελλέτας 

ξύλου είναι η βεβαιότητα ότι προμηθεύεται πιστοποιημένης ποιότητας προϊόν, με 

συνέπεια να κάνει αποδοτικές, οικονομικές και οικολογικές καύσεις στο λέβητα ή τη 

σόμπα ξύλου που χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14961-2 

είναι στη διαδικασία μετατροπής του σε παγκόσμιο πρότυπο από τον Οργανισμό 

ISO. 

Όσο αφορά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, το CEN/TC 335 είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Επιτροπή που αναπτύσσει τα προκαταρκτικά πρότυπα το οποίο θα περιγράφει όλες 

τις μορφές στερεών βιοκαυσίμων στην Ευρώπη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι 

πελλέτες ξύλου, το θρυμματισμένο ξύλο, οι μπριγκέτες, τα κούτσουρα, τα πριονίδια 

και τα δέματα από άχυρο (Wood Fuel South West Advice Service, 2008). 

Το πρότυπο επιτρέπει την περιγραφή των λεπτομερών ιδιοτήτων και άλλες 

πληροφορίες του καυσίμου. Επίσης, θα περιγράφονται οι φυσικές και χημικές 

ιδιότητες του καυσίμου καθώς και η προέλευση του. Διαφορετικά χαρακτηριστικά 
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απαιτούνται για τα διάφορα καύσιμα, ενώ όσο αφορά τις πελλέτες και τις 

μπριγκέτες, σε αυτά περιλαμβάνεται η μηχανική αντοχή και η πυκνότητα τους.  

Τα πρότυπα εμπίπτουν σε τρεις βασικούς τύπους: 

1. Περιγραφή και ορισμοί 

a. Προδιέγραφες και κλάσεις καυσίμου 

b. Ορολογία και περιγραφές 

2. Προσδιορισμός παραμέτρων 

a. Περιεκτικότητα σε υγρασία 

b. Μεγέθη 

c. Ενεργειακό Περιεχόμενο 

d. Περιεκτικότητα σε στάχτη και ιδιότητες 

e. Μηχανική αντοχή πελλέτων 

f. Δειγματοληψίες ποιότητας 

g. Μετατροπές και ανάλυση διαφόρων φάσεων 

3. Έλεγχος ποιότητας καυσίμου και διάθεσης στην αγορά 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει όλα τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τα στερεά 

βιοκαύσιμα. 

Πίνακας 13: Τεχνικά πρότυπα για τα στερεά βιοκαύσιμα 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 14961-1: 2010 Fuel specifications and classes – Part 1: General Requirements 

EN 14961-2: 2010 
Fuel specifications and classes – Part 2: Wood Pellets for not 

industrial use 

EN 14961-3: 2010 
Fuel specifications and classes – Part 3: Wood briquettes for non-

industrial use 

EN 14961-4: 2010 
Fuel specifications and classes – Part 4: Wood chips for non-

industrial use 

EN 14961-5: 2011 
Fuel specifications and classes – Part 5: Firewood for non-industrial 

use 

EN 14961-6: 2011 
Fuel specifications and classes – Part 5: Firewood for non-industrial 

use 

EN 14961-5: 2011 
Fuel specifications and classes – Part 6: Non woody pellets for non-

industrial use 

ΕN 14588:2010 Terminology, definitions and descriptions 

EN 14774-3:2009 
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry 

method. Moisture in general analysis sample 

EN 14775:2009 Solid biofuels - Determination of ash content 
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Πρότυπο Τίτλος 

EN 14918:2009 Solid biofuels - Determination of calorific value 

EN 14961-1:2010 
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General 

requirements 

EN 15103:2009 Solid biofuels - Determination of bulk density 

EN 15148:2009 Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter 

EN 15210-1:2009 
Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and 

briquettes. Pellets 

CEN/TS 14588:2004 Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions 

CEN/TS 14778-1:2005 Solid biofuels - Sampling - Part 1: Methods for sampling 

CEN/TS 14778-2:2005 
Solid biofuels - Sampling - Part 2: Methods for sampling particulate 

material transported in lorries 

CEN/TS 14779:2005 
Solid biofuels - Sampling - Methods for preparing sampling plans and 

sampling certificates 

CEN/TS 14780:2005 Solid biofuels - Methods for sample preparation 

CEN/TS 15104:2005 
Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen 

and nitrogen - Instrumental methods 

CEN/TS 15105:2005 
Solid biofuels - Methods for determination of the water soluble 

content of chloride, sodium and potassium 

CEN/TS 15149-1:2006 

Solid biofuels - Methods for the determination of particle size 

distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures 

of 3.15 mm and above 

CEN/TS 15149-2:2006 

Solid biofuels - Methods for the determination of particle size 

distribution - Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures 

of 3.15 mm and below 

CEN/TS 15149-3:2006 
Solid biofuels - Methods for the determination of particle size 

distribution - Part 3: Rotary screen method 

CEN/TS 15150:2005 Solid biofuels - Methods for the determination of particle density 

CEN/TS 15210-2:2005 
Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and 

briquettes. Part 2: Briquettes 

CEN/TS 15234:2006 Solid biofuels - Fuel quality assurance 

CEN/TS 15289:2006 
Solid biofuels - Determination of total content of sulphur and 

chlorine 

CEN/TS 15290:2006 Solid biofuels - Determination of major elements 

CEN/TS 15296:2006 Solid biofuels - Calculation of analyses to different bases 

CEN/TS 15297:2006 Solid biofuels - Determination of minor elements 

CEN/TS 15370-1:2006 
Solid biofuels - Method for the determination of ash melting 

behaviour - Part 1: Characteristic temperatures method 
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7.5.1. Προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN303-5:2012 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 303-5:2012  αφορά τους λέβητες θέρμανσης με 

στερεά καύσιμα χειροκίνητης και αυτόματης τροφοδοσίας με ονομαστική θερμική 

ισχύ μέχρι  500 kW. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις σχεδιαστικές και  τεχνικές 

απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας, συντήρησης και σήμανσης, την ποιότητα 

καύσης και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των λεβήτων θέρμανσης. 

Το πρότυπο, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2012, αντικατέστησε το πρότυπο EN 303-

5:1999, το οποίο αφορούσε τις περιπτώσεις λεβήτων στερεών καυσίμων 

(συμπεριλαμβανομένων και των λεβήτων βιομάζας) με ονομαστική θερμική ισχύ 

έως 300 kW (περίπου ίση με 1.000.000 BTU/h), με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας έως και 6 bar και μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασίας για το νερό τους 

100°C.  

Οι τεχνικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνονται στο καινούργιο πρότυπο, σε 

σύγκριση με το EN 303-5:1999 είναι: 

 Το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε για λέβητες θέρμανσης έως και 500 kW 

ονομαστικής θερμικής ισχύς 

 Προστέθηκαν νέοι τύποι καυσίμων  

 Αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις για τα υλικά, τις συγκολλήσεις αρμών και τα 

πάχη των τοιχωμάτων 

 Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κινδύνου 

 Αναθεωρήθηκαν οι γενικές και ηλεκτρικές απαιτήσεις ασφαλείας 

 Διαγράφηκαν οι κλάσης για τα καυσαέρια 1 και 2 και προστέθηκαν οι 

κλάσης 4 και 5 

 Αναθεωρηθήκαν οι διάφορες δοκιμές και προστέθηκαν νέες δοκιμές για τις 

απαιτήσεις ασφαλείας 

Σύμφωνα με  το EN303-5:2012 οι λέβητες θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί και 

ασφαλής στην λειτουργία τους. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από μη 

εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1, και πρέπει να είναι 

ανθεκτικοί στην παραμόρφωση. Γενικά οι λέβητες πρέπει να κατασκευάζονται 

ώστε: 
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 να αντέχουν τις καταπονήσεις κατά την λειτουργία τους 

 ο μεταφορέας θερμότητα (νερό) να μην θερμαίνεται πέρα των 110 οC 

 να μην υπάρχει διαρροή αερίων γενικά από το λέβητα σε επικίνδυνες 

ποσότητες μέσα στο χώρο της εγκατάστασης του λέβητα ή στη γραμμή του 

καυσίμου  

 οι φλόγες να μην εκτίθενται προς τα έξω και τα καύσιμα υλικά (π.χ. 

κάρβουνο) να μην πέφτουν έξω κατά την σωστή λειτουργία του λέβητα 

 να αποτρέπεται η επικίνδυνη συσσώρευση εύφλεκτων αερίων (> 5% CO) στο 

θάλαμο καύσης και στη καπνοδόχο 

Στο πρότυπο καθορίζονται επίσης οι κατασκευαστικές απατήσεις που σχετίζονται με 

έγγραφα παραγωγής του λέβητα (ετικέτα, εγχειρίδιο), οι εργασίες συγκόλλησης και 

το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων του κάθε μέρους του λέβητα οι οποίοι είναι από 

χάλυβα και χυτοσίδηρο. 

Σύμφωνα με το πρότυπο η απόδοση του λέβητα ορίζεται ως το πηλίκο της ωφέλιμης 

θερμότητας που αποδίδεται στο νερό μέσω του λέβητα προς την ονομαστική 

θερμική ισχύ του. Προφανώς ο λόγος αυτός παίρνει πάντα τιμές μεταξύ 0 και 1. Οι 

ελάχιστες τιμές απόδοσης ενός λέβητα σε σχέση με την κλάση του καθορίζεται από 

τις παρακάτω εξισώσεις: 

Για την Κλάση 5, Q< 100 kW 

ηK = 87 + log Q, 

Για την Κλάση 4, Q< 100 kW 

ηK = 80 + 2 log Q  

Για την Κλάση 3, Q< 300 kW 

ηK = 67 + 6 log Q  

όπου ηK είναι η απόδοση του λέβητα (σε %) και Q είναι η ονομαστική θερμική ισχύς 

του λέβητα (σε kW). 

Η ερμηνεία των ανωτέρω εξισώσεων είναι ότι η απόδοση ενός λέβητα ονομαστικής 

πέραν τον 100 kW πρέπει να είναι τουλάχιστον 84 %, έτσι ώστε να ταξινομείται στην 

4η Κλάση ενώ για να ταξινομείται στην 5η Κλάση πρέπει να έχει απόδοση 
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τουλάχιστον 89 %. Τέλος για λέβητες πάνω από 300 kW, οι απατήσεις για την Κλάση 

3 είναι απόδοση τουλάχιστον 82%.  

Το πρότυπο EN 303-5:2012 δεν καθορίζει μόνο κατασκευαστικές και λειτουργικές 

απαιτήσεις των λεβήτων βιομάζας, αλλά, ταυτόχρονα, θέτει και τα αποδεκτά όρια 

για τις εκπομπές αερίων ρύπων στα καυσαέρια τους. 

Στην πραγματικότητα, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του προτύπου είναι η 

εξασφάλιση ότι η καύση οδηγεί σε περιορισμένες εκπομπές αερίων ρύπων. 

Σημειώνεται ότι η ποσότητα των αέριων ρύπων που εκλύεται από έναν λέβητα 

βιομάζας εξαρτάται από: 

 Την ονομαστική θερμική ισχύ του λέβητα 

 Τον τρόπο τροφοδοσίας της βιομάζας στο θάλαμο καύσης (χειροκίνητη ή 

αυτόματη λειτουργία) 

 Την κλάση του λέβητα 

Όσον αφορά τις εκπομπές τους, οι κλάσης 5 λέβητες μπορεί να χαρακτηριστούν ως 

οι πιο «καθαροί», ενώ οι κλάσης 3 ως οι περισσότερο ρυπογόνοι. 

Είναι συγκεκριμένα τα όρια εκπομπών που δεν πρέπει να υπερβαίνονται όταν ο 

λέβητας λειτουργεί στην ονομαστική θερμική ισχύ του. Στην περίπτωση ενός λέβητα 

που μπορεί να λειτουργήσει σε ένα εύρος θερμική ισχύος, τότε  τα όρια εκπομπών 

αναφέρονται τόσο στην ονομαστική θερμική ισχύ του όσο και στην ελάχιστη 

παραγωγή θερμότητας. 

Στην περίπτωση των μη αυτόματης τροφοδοσίας λεβήτων βιομάζας τα 

επιτρεπόμενα όρια εκπομπών, βάσει του ΕΝ 303-5:2012, είναι τα εξής: 

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων για λέβητες βιομάζας μη αυτόματης τροφοδοσίας 

 

Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
Q ≤ 50 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 
Κλάση 3 Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 5000 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 150 50 30 

Σκόνη 150 75 60 

Ορυκτά 

Μονοξείδιο του άνθρακα 5000 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 150 50 30 

Σκόνη 125 75 60 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/technology/biomass/737-emissions-from-biomass-pellets-combustion-in-central-heating-systems
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Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
50 kW < Q ≤ 150 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 
Κλάση 3 Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 2500 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 100 50 30 

Σκόνη 150 75 60 

Ορυκτά 

Μονοξείδιο του άνθρακα 2500 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 100 50 30 

Σκόνη 125 75 60 

 

Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
150 kW < Q ≤ 500 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 
Κλάση 3 Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 1200 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 100 50 30 

Σκόνη 150 75 60 

Ορυκτά 

Μονοξείδιο του άνθρακα 1200 1200 700 

Οργανικός άνθρακας 100 50 30 

Σκόνη 125 75 60 

Στην περίπτωση των λεβήτων με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας, ο 

ανωτέρω πίνακας μετασχηματίζεται ως εξής: 

Πίνακας 15 Επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων για λέβητες βιομάζας αυτόματης τροφοδοσίας 

 

Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
Q ≤ 50 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 
Κλάση 3 Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 3000 1000 500 

Οργανικός άνθρακας 100 30 20 

Σκόνη 150 60 40 

Ορυκτά 

Μονοξείδιο του άνθρακα 3000 1000 500 

Οργανικός άνθρακας 100 30 20 

Σκόνη 125 60 40 

 

Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
50 kW < Q ≤ 150 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 

Κλάση 

3 
Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 2500 1000 50 

Οργανικός άνθρακας 80 30 20 

Σκόνη 150 60 40 

Ορυκτά 
Μονοξείδιο του άνθρακα 2500 1000 500 

Οργανικός άνθρακας 80 30 20 
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Σκόνη 125 60 40 

 

Ονομαστική θερμική 

ισχύς (kW) 
150 kW < Q ≤ 500 kW 

Εκπομπές σε mg/m3 @ 

10% Ο2 

Κλάση 

3 
Κλάση 4 Κλάση 5 

Βιογενή 

Μονοξείδιο του άνθρακα 1200 1000 500 

Οργανικός άνθρακας 80 30 20 

Σκόνη 150 60 40 

Ορυκτά 

Μονοξείδιο του άνθρακα 1200 1000 500 

Οργανικός άνθρακας 80 30 20 

Σκόνη 125 60 40 

8. Σχέδια χορηγιών 

Kατά καιρούς έχουν εγκριθεί σχέδια για την ενθάρρυνση επενδύσεων στους τομείς 

της Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων με 

την μορφή κρατικών ενισχύσεων που είχαν σαν κύριο στόχο την επίτευξη των 

προτεινόμενων εθνικών στόχων της Κύπρου όσο αφορά την αύξηση συμμετοχής 

των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ιούλιος 2010) είχε 

ανακοίνωσε το Σχέδιο Χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνσης της 

χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο συμπεριλάμβανε την αξιοποίηση 

βιομάζας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης. Τα συγκεκριμένα Σχέδια Χορηγιών  

είχαν ισχύ από 2009 μέχρι το 2013. Η χορηγία αφορούσε κεντρικά συστήματα 

παραγωγής θερμότητας / ψύξης με δικαιούχους σχολικές εφορίες, αγαθοεργή 

ιδρύματα, δήμους κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι 

δεν ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούσε την 

αγορά και εγκατάσταση καινούριων συστημάτων που αξιοποιούσαν τη βιομάζα και 

υποστήριζαν το κεντρικό σύστημα παραγωγής θερμότητας ή/και ψύξης. 

Περιλαμβάνονταν συστήματα αυτόματης τροφοδοσίας της βιομάζας, καυστήρας και 

λέβητας βιομάζας καθώς και το κόστος της αρχικής μελέτης. Επίσης στην περίπτωση 

του τζακιού, επιλέξιμο κόστος αγοράς του τζακιού αφορούσε το κόστος αγοράς του 

ενιαίου συστήματος τζάκι – λέβητας (καινούριου) συμπεριλαμβανομένου και του 

φουγάρου. Δομικά υλικά, σώματα θέρμανσης και διασωληνώσεις αυτών δεν 
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συμπεριλαμβάνονταν. Η επιχορήγηση έφτανε το 55% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό χορηγίας €19.000.  

Το Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Δεκέμβριο 2014) 

ανακοίνωσε την πρώτη πρόκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των σχεδίων 

επιδοτήσεων ενεργειακών αναβαθμίσεων σε επιχειρήσεις υπό την  ονομασία 

«Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις». Το Σχέδιο αυτό ισχύει μέχρι και 

σήμερα και αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών 

εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές. Το Σχέδιο περιλαμβάνει 

δύο τύπους επενδύσεων:  

Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, για επίτευξη ενεργειακής 

κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή 

για εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική 

κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου πριν την αναβάθμιση 

Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για να γίνουν Κτίρια με 

Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας  

 Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την 

εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών. Μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες που 

καλύπτονται από όλους τους Τύπους Επενδύσεων του Σχεδίου περιλαμβάνεται η 

αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €200,000. 

Επίσης το Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Μάρτιος 2015) 

ανακοίνωσε την πρώτη πρόκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου 

«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», . Το Σχέδιο αυτό ισχύει μέχρι και 

σήμερα και αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας 

υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι 

οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό 

τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Το Σχέδιο περιλαμβάνει τρεις τύπους επενδύσεων:  
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Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων2 που 

χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας 

τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή για 

εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική 

κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας πριν την αναβάθμιση .  

Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως 

Κατοικίες για να γίνουν Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 

Γ. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, σε κτίρια ή 

κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες ευάλωτων ή 

ευπαθών καταναλωτών Μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από 

τον Α’ και Β΄ Τύπο Επενδύσεων του Σχεδίου περιλαμβάνεται η αγορά και 

εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου.  

Μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τους Τύπους Επενδύσεων Α 

και Β του Σχεδίου περιλαμβάνεται η αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για 

θέρμανση χώρου. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης που αφορά τον Α τύπο 

επένδυσης και το ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κτιρίου δύναται 

να ανέλθει μέχρι €15,000 ενώ κάθε κτιριακής μονάδας μέχρι €10.000. Όσο αφορά 

τον Β τύπο επένδυσης το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί 

του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης και το ποσό χορηγίας 

δύναται να ανέλθει μέχρι €25,000 για κάθε κτίριο. 

9. Τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για Θέρμανση 

9.1. Γενικά 

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για αξιοποίηση της βιομάζας με σκοπό την παραγωγή 

θερμότητας μπορούν να χωριστούν σε τοπικά συστήματα και κεντρικά συστήματα 

θέρμανσης. Στα τοπικά συστήματα συμπεριλαμβάνονται τα τυπικά τζάκια όπου η 

απόδοση τους κυμαίνεται μεταξύ 10-20%, τα ενεργειακά τζάκια με βαθμό 

απόδοσης μεταξύ 80-85% καθώς και οι σόμπες ξύλου ή πελλέτας όπου ο βαθμός 

απόδοσης τους φθάνει μέχρι και το 90%. Στα κεντρικά συστήματα 
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συμπεριλαμβάνονται οι λέβητες ξύλου, θρυμματισμένου ξύλου ή πελλετών των 

οποίων η απόδοσή τους κυμαίνεται μεταξύ 70-90%. 

Η χρήση συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 100 

% των θερμικών αναγκών μίας οικίας. 

Οι διάφορες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για θέρμανση των κτιρίων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν: 

 Ως μεμονωμένες μονάδες πηγής θερμότητας για τη θέρμανση ενός 

δωματίου 

 Μοναδική πηγή θέρμανσης του σπιτιού και παροχή ζεστού νερού 

 Σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου και παροχή ζεστού νερού. 

Γενικά τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα παρουσιάζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 πλήρως αυτόματη λειτουργία (αυτόματη ανάφλεξης και διακοπή 

λειτουργίας, προμήθεια καυσίμων, απομάκρυνση τέφρας, καθαρισμού 

εναλλάκτη θερμότητας) 

 υψηλή απόδοση καυσίμου από 80-90% 

 εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων  

 πολύ υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας  

 εξοικονόμηση κόστος καυσίμων  

 δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακά θερμικά συστήματα, χρησιμοποιώντας μια 

δεξαμενή συσσώρευσης (δεξαμενή αποθήκευσης) 

9.2. Τοπικά συστήματα θέρμανσης 

9.2.1. Ανοιχτά τζάκια 

Είναι το παραδοσιακό τζάκι το οποίο στην Κύπρο αξιοποιείται ως μέσο θέρμανσης 

κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και ως δευτερεύουσα πηγή θέρμανσης για 

αρκετές κατοικίες σε χαμηλότερα υψόμετρα. Είναι το παλαιότερο τοπικό σύστημα 

θέρμανσης το οποίο κατασκευάζονται από πέτρα ή τούβλο και συνήθως έχουν 

μεγάλα σταθερά ανοίγματα στην περιοχή της φωτιάς (περιοχή καύσης). Η 

καπνοδόχος κατασκευάζεται στην πάνω περιοχή η οποία δημιουργεί το κατάλληλο 

ρεύμα για την διατήρηση της φωτιάς και την απομάκρυνση των καυσαερίων. Τα 
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στερεά υπολείμματα της καύσης (στάχτη) συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος της 

εστίας τα οποία πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά (Εικόνα 15).  

 

 

 

Ο τρόπος θέρμανσης του χώρου επιτυγχάνεται μέσω ακτινοβολίας από την φωτιά 

και από τα πλευρικά τοιχώματα. Ο βαθμός απόδοσης τους είναι χαμηλός, ο οποίος 

δεν ξεπερνά το 20%. Ένα σημαντικό μέρος της θερμότητας που παράγεται από τα 

τζάκια χάνεται στα καυσαέρια και μέσα από την τοιχοποιία κατά την έναρξη της 

καύσης του ξύλου. Επιπλέον, τα περισσότερα παραδοσιακά τζάκια, αν και 

ζεσταίνουν το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένα, απορροφούν παράλληλα τον 

υφιστάμενο ζεστό αέρα και τον διοχετεύουν στην καμινάδα με αποτέλεσμα οι 

υπόλοιποι χώροι μιας οικίας να κρυώνουν σταδιακά. Για τον περιορισμό των 

θερμικών απωλειών από την καπνοδόχο μπορεί να τοποθετηθεί μία συσκευή η 

οποία ονομάζεται αερόθερμο τζακιού. Η συσκευή αυτή είναι φορητή 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα αποτελούμενη από 4 σωλήνες και ένα 

μικρό ανεμιστήρα με κινητήρα ισχύος 60W (Εικόνα 16). Ο τρόπος αυτός μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του συστήματος.  Ένας άλλος 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. 

Εικόνα 15 Ανοιχτά τζάκια (Περδίος, 2013) 
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Στα παραδοσιακά τζάκια, κατά την ατελή καύση του ξύλου παράγονται επιβλαβή 

αέρια, τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον. Μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από την U.S Environmental Protection Agency (EPA), έδειξαν 

ότι οι προσμίξεις των αερίων στο εσωτερικό μια οικίας (indoor air), η οποία 

χρησιμοποιεί παραδοσιακό τζάκι για θέρμανση, βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα 

από ότι στον εξωτερικό αέρα (outdoor air). Ακόμη και οι κατοικίες που δεν 

χρησιμοποιούν τζάκι μπορούν να επιβαρυνθούν από γειτονικές εστίες θέρμανσης, 

λόγω της εκπομπής των παραπάνω αερίων η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 70% 

(Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010). 

Εκτός από τα παραδοσιακά τζάκια υπάρχουν και τα προκατασκευασμένα τζάκια, 

που αποτελούνται από μεταλλικά φύλλα και βάσεις ή από μαντέμι , τα οποία 

φέρουν στο εσωτερικό τους επένδυση από πυρότουβλο και περιβάλλονται από 

πολλά φύλλα χάλυβα με χώρους για την κυκλοφορία του αέρα. Αν και ορισμένα 

έχουν εφαρμοστές πόρτες, η απόδοση τους σε θερμότητα δεν είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των παραδοσιακών τζακιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το κόστος ενός παραδοσιακού τζακιού κυμαίνεται από 

1.200 έως 1.800 €. 

Γενικά στα ανοιχτά τζάκια, λόγω του γεγονός ότι η καύση δεν είναι ελεγχόμενη, ο 

βαθμός απόδοσης της λειτουργίας τους  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: 

 Άνοιγμα εστίας 

 Μέγεθος δωματίου 

Εικόνα 16 Αερόθερμο τζακιού (Περδίος, 2013) 
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 Ύψος καμινάδας 

 Είσοδος νωπού αέρα 

Για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων διαστασιολόγησης και λειτουργίας 

της εστίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω εμπειρικές σχέσεις (German 

Solar Energy Society and Ecofys, 2005): 

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] 

Όσο αφορά την καπνοδόχο σε μικρά τζάκια συστήνονται οι διστάσεις 25 x 25 cm και 

για μεγάλα τζάκια 35 x 35 cm. 

Επίσης η ποσότητα του ξύλου που απαιτείται σε ένα παραδοσιακό τζάκι μπορεί να 

υπολογιστεί με την πιο κάτω εμπειρική σχέση η οποία εξαρτάται από το ποσοστό 

της υγρασίας του ξύλου την θερμική ισχύ και το βαθμό απόδοσης του τζακιού, 

𝛱𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜉ύ𝜆𝜊𝜐:  𝚳 =
𝐐

𝐇𝐮×𝛈
 [kg/h] 

Όπου: 

Q [kW]   : θερμική ισχύς τζακιού 

Ηu [kWh/kg]  : κατώτερη θερμογόνος δύναμη ξύλου 

n [-]  : βαθμός απόδοσης τζακιού 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανοιχτών τζακιών δίνονται στον πίνακα 16. 

Πίνακας 16: Τεχνικές προδιαγραφές ανοιχτών τζακιών (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Χρήση Τοπική θέρμανση 

Μετάδοση θερμότητας Με ακτινοβολία 

Εστία καύσης Ανοιχτή 

Θερμική ισχύς 1-3 kW 

Βαθμός απόδοσης ≤ 20% 

Καύσιμο Ξύλα, μπριγκέτες 

Ανάφλεξη Χειροκίνητη 

Θερμοκρασία καυσαερίων 180 oC περίπου 

Αντίσταση καπνοδόχου στη φωτιά 
της αιθάλης 

1200 oC 

Απόσταση ασφαλείας από μπροστά > 1 m 

πλευρές > 0.3 m 

πάνω > 0.7 m 
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9.2.2. 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.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τζακιού είναι η: 

 Υψηλή θερμική απόδοση (έως και 85 %). 

 Οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως και 2 kg/h). Με τη μετατροπή των 

παραδοσιακών τζακιών σε ενεργειακά, βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός 

ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσόξυλου, στην 

προκειμένη περίπτωση της βιομάζας ξυλείας. 

 Περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων (ΡΜ10 <20 mg/m3). Αυτό 

επιτυγχάνεται, λόγω της δευτερογενούς καύσης για την καύση του 

μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στα υποπροϊόντα 

της πρωτογενούς καύσης. 

 Δυνατότητα ελέγχου της καύσης ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία. 

 Μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της πόρτας που καλύπτει την περιοχή καύσης. 

 Δυνατότητα μετάδοσης της θερμότητας στο χώρο με μηχανική ή φυσική ροή. 

 Ελαχιστοποίηση οσμών και καπνού στο χώρο θέρμανσης. 

Η μέγιστη απόδοση ενός ενεργειακού τζακιού επιτυγχάνεται όταν η πόρτα του είναι 

κλειστή. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ενεργειακά τζάκια ζεσταίνουν έως και τέσσερις 

φορές περισσότερο από τα τζάκια με πυρότουβλο. Διαθέτουν μηχανισμό ρύθμισης 

της παροχής του εξωτερικού αέρα που επιτυγχάνει την αυξομείωση της έντασης της 

φλόγας και κατά συνέπεια της έντασης της θέρμανσης. Επιπλέον, εκμεταλλεύονται 

τις επιφάνειες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της εστίας προκειμένου να 

δημιουργήσουν κύκλωμα αέρα. Με τον τρόπο αυτό διοχετεύεται στο κάτω μέρος 

της εστίας ψυχρός, υγροποιημένος, καθαρός αέρας ο οποίος στη συνέχεια 

θερμαίνεται στο πίσω μέρος του τζακιού και διοχετεύεται μέσω αεραγωγών είτε 

στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι, είτε σε άλλους χώρους (Εικόνα 17).  
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Τα ενεργειακά τζάκια ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το είδος του 

φορέα θερμότητας: 

Ενεργειακό τζάκι αέρα 

Διακρίνεται σε αερόθερμο τζάκι και τζάκι με εναλλάκτη αέρα-αέρα. Σε ένα 

αερόθερμο τζάκι η εστία καύσης είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο και με 

ανοιγόμενη πυρίμαχη πόρτα. Ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί στο κάτω μέρος της 

εστίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το κάτω και το πίσω μέρος της εστίας όπου 

και θερμαίνεται. Ο θερμός αέρας διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών και των 

περσίδων του στο χώρο. Η κίνηση του αέρα γίνεται είτε με φυσική ροή είτε με 

ανεμιστήρα. Η διαφορά με ένα  τζάκι με εναλλάκτη αέρα-αέρα είναι ότι υπάρχει 

ένας εναλλάκτης θερμότητας. Με την βοήθεια ενός ανεμιστήρα ο ψυχρός αέρας 

περνά μέσα στον εναλλάκτη γύρω από τον οποίο κινούνται τα καυσαέρια. Ο 

εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται καθώς περνά μέσα από τον εναλλάκτη και 

εξέρχεται θερμότερος στον χώρο μέσω αεραγωγών.  

 

 

Εικόνα 17 λειτουργίας ενός ενεργειακού τζακιού 
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Ενεργειακό τζάκι νερού 

Λειτουργεί ως πλήρης, αυτόνομη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού που 

διοχετεύεται στα θερμαντικά σώματα (ή υποδαπέδια) για θέρμανση όλων των 

χώρων μίας οικίας. Στον καπνοθάλαμο του ενεργειακού τζακιού νερού υπάρχει ο 

εναλλάκτης αέρα-νερού. Μέσα στον εναλλάκτη κυκλοφορείται ψυχρό νερό με την 

βοήθεια κυκλοφορητή το οποίο θερμαίνεται (Εικόνα 18). Ωστόσο η θέρμανση του 

νερού μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την χρήση εναλλάκτη. Ουσιαστικά η 

εστία του τζακιού έχει διπλό τοίχωμα και το νερό θερμαίνεται καθώς κυκλοφορεί 

ανάμεσα στα τοιχώματα (Περδίος, 2013). 

 

 

Στο ενεργειακό τζάκι νερού υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης από ατμοποίηση του νερού 

σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης του κυκλοφορητή. Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να σβηστεί η φωτιά στο ενεργειακό τζάκι. 

Το κόστος μίας ενεργειακής εστίας (ανάλογα με την ονομαστική ισχύ, το εμβαδόν 

των χώρων και τις απαιτούμενες διακλαδώσεις) κυμαίνεται από 2,500 έως 3,500 €. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ενεργειακών τζακιών δίνονται στον πίνακα 17. 

 

 

  

Εικόνα 18 Εγκατάσταση θέρμανσης με ενεργειακό τζάκι νερού διπλού τοιχώματος (Περδίος, 2013) 
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Πίνακας 17 Τεχνικές προδιαγραφές ενεργειακών τζακιών (Περδίος, 2013) 

Χρήση 
Τοπική θέρμανση (αερόθερμα τζακιού)  
Κεντρική θέρμανση (τζάκια νερού) 

Μετάδοση θερμότητας Με συναγωγή και ακτινοβολία 

Εστία καύσης Κλειστή 

Θερμική ισχύς Τζάκια αέρα 8-25 kW Τζάκια νερού 8-45 kW 

Βαθμός απόδοσης 60-85% 

Καύσιμο Ξύλα, μπριγκέτες 

Ανάφλεξη Χειροκίνητη 

Θερμοκρασία καυσαερίων 200 oC περίπου 

Απόσταση ασφαλείας από μπροστά > 0.8 m 

πλευρές > 0.3 m 

πάνω > 0.7 m 

 

9.2.3. Σόμπες ξύλου ή πελλέτας 

Σε αντίθεση με τα τζάκια, οι σόμπες ξύλου τοποθετούνται πάνω σε μη εύλεκτη βάση 

(κεραμικά πλακάκια, γυαλί ή χάλυβα) στο δάπεδο. Συνήθως οι σόμπες 

κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο και έχουν κλειστή εστία καύσης με ανοιγόμενη 

πόρτα από κρύσταλλο μεγάλης θερμικής αντοχής. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει 

χρήση καυσόξυλων μήκους 25 – 38 cm . Οι συμβατικές σόμπες ξύλου είναι 

εξοπλισμένες με τρεις θύρες. Η θύρα που είναι στην κορυφή χρησιμεύει για τη 

φόρτωση των καυσόξυλων, η μεσαία θύρα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της 

σχάρας και η τρίτη για την απομάκρυνση της στάχτης. Η μετάδοση της θερμότητας 

γίνεται μέσω ακτινοβολίας από τα τοιχώματα και μέσω συναγωγής. Για την σωστή 

λειτουργία της σόμπας ξύλου επιβάλλεται η επαρκείς προσαγωγή νωπού αέρα. Η 

παροχή αέρα στο θάλαμο καύσης αναπληρώνεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η 

ποσότητα του εισερχόμενου αέρα πρέπει να είναι ανάλογη του μεγέθους του 

δωματίου και της ισχύς της σόμπας. Η εισαγωγή του αέρα επιτυγχάνεται κυρίως με 

την βοήθεια ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας. Η προσαγωγή του αέρα 

πραγματοποιήται σε δύο στάδια. Ο πρωτεύων αέρας εξασφαλίζει την καύση των 

ξύλων περνόντας μέσα από την σχάρα, ενώ ο δευτερεύων αέρας βοηθεία στην 

καλύτερη καύση των καυσαερίων πριν οδηγηθούν στο εξωτερικό περιβάλλον 

διαμέσου της καπνοδόχου (Εικόνα 19). Σε ορισμένες σόμπες τα καυσαέρια περνούν 

μέσα από εναλλάκτη νερού επιτρέποντας την θερμότητα να μεταφέρεται σε άλλους 

χώρους. Στις απλές σόμπες ξύλου, δεν υπάρχει ο διαχωρισμός πρωτογενούς και 
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δευτερογενούς καύσης με αποτέλεσμα η απόδοση τους να κυμαίνεται από 30 εώς 

60%. Η τροφοδοσία ξύλου γίνεται χειροκίνητα, ενώ ο έλεγχος της θερμοκρασίας 

γίνεται δύσκολα. 

 

 

Οι σόμπες πελλέτας είναι κατάλληλες για συνεχή χρήση, καθώς προσφέρουν 

ελεγχόμενη θερμότητα, όποτε αυτή χρειάζεται. Οι σόμπες αυτές κατασκευάζονται 

από χάλυβα ή χυτοσίδερο, λειτουργούν με πελλέτες και η ανάφλεξή τους γίνεται 

αυτόματα με ηλεκτική αντίσταση. Η θερμότητα στο χώρο μεταδίδεται με 

ακτινοβολία και με συναγωγή. Οι σόμπες πελλέτας ανάλογα με τον τρόπο 

λειτουργίας τους διακρίνονται σε σόμπες αέρα και σόμπες νερού. Οι σόμπες αέρα 

διοχετεύουν το θερμό αέρα απευθείας στο χώρο μέσω των περσίδων που 

βρίσκονται στο πάνω μέρως της σόμπας. Οι σόμπες νερού λειτουργούν με τον ίδιο 

τρόπο με τα ενεργειακά τζάκια νερού (Ενότητα 9.2.2.). Οι σόμπες 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-

Εικόνα 19 Λειτουργία σόμπας ξύλου (Περδίος, 2013) 
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90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση. Η αποθήκευση των 

πελλετών γίνεται στο πίσω μέρος της σόμπας το οποίο έχει χωρητικότητα έως 50 kg 

πελλέτες. Ο χώρος αποθήκευσης προσφέρει αυτονομία 18 ‐ 32 ώρες, αναλόγως της 

θερμικής ισχύς της σόμπας, ενώ η απόδοση της σόμπας υπολογίζεται σε 6 .000 

kcal/h-12.000 kcal/h (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010). Η φόρτωση του 

καυσίμου στο θάλαμο καύσης γίνεται μέσω κοχλία και η προσαγωγή του αέρα για 

την καύση γίνεται με ανεμιστήρα (Εικόνα 20). Υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με τη 

συσκευή, να ρυθμιστεί η ποιότητα της καύσης με τη βοήθεια αισθητήρα ελέγχου 

CO, ο οποίος εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή αέρα για πιο αποδοτική καύση. Ωστόσο 

οι αισθητήρες δεν χρησιμοποιούνται συχνά σε σόμπες πελλέτας λόγω κόστους, για 

αυτό χρησιμοποιούνται συχνότερα σε λέβητες. Επίσης στις σόμπες πελλέτας 

υπάρχει η δυνατότα προγραματισμού της επιθυμητής θερμοκρασίας καθώς και 

αυτόματης έναρξης ή τερματισμού της λειτουργίας τους (German Solar Energy 

Society and Ecofys, 2005). Το κόστος για τις σόμπες πελλέτας ξεκινά από 900€. 

 

1. Δοχείο αποθήκευσης πελλετών 
2. Κοχλίας τροφοδοσίας πελλετών 
3. Εστία καύσης 
4. Έξοδος θερμού αέρα 

 

 
Εικόνα 20. Λειτουργία σόμπας πελλέτας (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005)  
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Οι κυριότερες τεχνικές προδιαγραφές των σομπών πελλέτας παρουσιάζονται στον 

πίνακα 18. 

Πίνακας 18 Τεχνικές προδιαγραφές για σόμπες πελλέτας (Περδίος, 2013) 

Χρήση 
Τοπική θέρμανση (σόμπες αέρα) 
Κεντρική θέρμανση (σόμπες νερού) 

Μετάδοση θερμότητας Με συναγωγή και ακτινοβολία 

Εστία καύσης Κλειστή 

Θερμική ισχύς 
Τζάκια αέρα 5-18 kW  
Τζάκια νερού 15-35 kW 

Βαθμός απόδοσης 75-90% 

Καύσιμο Πελλέτες 

Ανάφλεξη Αυτόματη 

Θερμοκρασία καυσαερίων 150 - 200 oC 

Απόσταση ασφαλείας από μπροστά > 0.8 m 

πλευρές > 0.2 m 

πάνω > 0.7 m 

9.3. Κεντρικά συστήματα θέρμανσης 

9.3.1. Εισαγωγή 

Κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή  θερμότητας για τη θέρμανση χώρων ή/και την παραγωγή ζεστού νερού. 

Το κεντρικό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών 

και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη 

δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και 

τις τερματικές μονάδες. Η θερμότητα που παράγεται από την καύση μεταδίδεται σε 

υγρά (νερό, ατμός, αέρας) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταφορά της 

ενέργειας στους διάφορους χώρους. 

Γενικά οι σύγχρονοι λέβητες βιομάζας είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας οι οποίοι 

χρησιμοποιούν για καύσιμα κυρίως τεμάχια από ξύλα, πελλέτες ή θρυμματισμένο 

ξύλο. Κατασκευάζονται από χάλυβα, είναι καλά θερμομονωμένοι και 

τοποθετούνται σε λεβητοστάσια. Λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, με 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα και μπορούν να αποδώσουν πάνω από το 

90% της ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση. Επιπλέον έχουν τη 

δυνατότητα να ζεστάνουν οποιονδήποτε χώρο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. 

Μπορούν να συνδεθούν με θερμαντικά σώματα με μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο 
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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. Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ζεστού νερού 

που παράγεται, το οποίο έχει την ικανότητα να θερμαίνει τα θερμικά σώματα μέσω 

κυκλώματος.  

Oι λέβητες βιομάζας μπορεί να κατηγορηοποιοιθούν αναλόφως 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. 

9.3.2. Λέβητες ξύλου  

Οι λέβητες ξύλου χρησιμοιποιούν ως καύσιμο καυσόξυλα μήκους από 20 cm μέχρι 

100 cm. Διαθέτουν δύο πόρτες, όπου στην πάνω πόρτα τοποθετούνται τα ξύλα 2 – 3 

φορές την μέρα ενώ στην κάτω πόρτα αφαιρείται η στάχτη μια φορά τουλάχιστον 

την μέρα ή πάντοτε πριν από την χρήση του λέβητα. Εσωτερικά ο λέβητας 

διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα τοποθετούνται τα ξύλα όπου στο κάτω 

μέρος βρίσκεται η σχάρα καύσης και το δοχείο συλογής της στάχτης. Τα αέρια που 

παράγονται από την καύση των ξύλων μεταφέρονται σε διπλανό θάλαμο όπου 

αναμειγνείονται με δευτερεύον αέρα επιτυγχάνοντας έτσι την πλήρη καύση τους. 

Στο άλλο τμήμα βρίσκεται ο εναλλάχτης θερμότητας αέρα-νερού όπου τα 

καυσαέρια αποδίδουν την θερμότητα τους στο νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο 

θέρμανσης. Ο απαραίτητος αέρας για την καύση εξασφαλίζεται με την χρήση 

ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας. Τα καυσαέρια διάμεσο της καπνοδόχου 

απάγονται στο εξωτερικό περιβάλλον είτε με φυσικό ελκυσμό είτε με την χρήση 

ανεμιστήρα (Εικόνα 21). Οι λέβητες αυτοί διαθέτουν σύστηματα ελέγχου 

θερμοκρασίας  για την καλύτερη παρακολούθηση της θερμοκρασίας που παράγεται 

στο λέβητα και της θερμοκρασίας του νερού στο λέβητα καθώς και αισθητήρα 

λάμδα για την καταγραφή της ποσότητας οξυγόνου στο καυσαέριο. Με αυτά τα 

συστήματα δύνουν την δυνατότητα στους λέβητες ξύλου να επιτύχουν απόδοση 

πέραν του 90%. Επίσης για την εξισορροπήσει τις διακυμάνσεις μεταξύ ζήτησης 
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θερμότητας και προσφοράς, δεξαμενές αποθήκευσης ενσωματόνονται στους 

λέβητες ξύλου επιτρέποντας έτσι και την σύνδεση τους με ηλιακά θερμικά.  

 

  

9.3.3. Λέβητες πελλέτας 

Όσο αφορά τους λέβητες πελλέτας, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και οι δομοί 

τους είναι πανομοιότυπη με τους λέβητες ξύλου. Εσωτερικά διαχορίζονται σε δύο 

τμήματα, όπου στο ένα βρίσκεται το ειδικό δοχείο (χοάνη) αποθηκεύσεις των 

πελλετών καθώς και ο μηχανισμός τροφοδοσίας τους στον θάλαμο καύσης, ενώ στο 

άλλο τμημα βρίσκεται ο θάλαμος καύσης με τον εναλλάχτη θερμότητας αέρα-νερού 

και το δοχείο συλλογής της στάχτης (Εικόνα 22). Οι λέβητες πελλέτας 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή θερμότητας σε ιδιωτικά κτίρια κατοικιών 

ή σε μικρά εμπορικά κτίρια τα οποία η θερμική ισχύς τους φτάνει έως και 50 kW. Οι 

λέβητες πελλέτας καίνε συνεχώς μικρή ποσότητα πελλετών, καθιστόντας αδύνατο 

τον ακριβεί υπολογισμό της ανάγκης ζήτησης θερμότητας. Επόμένως η ανάγκη για 

εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού (συσσωρευτές) είναι 

απαραίτητη. Επιπλέον, οι δεξαμενές αποθήκευσης επιτρέπουν τα ηλιακά θερμικά 

συστημάτα να ενσωματωθούν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης, μειώνοντας την 

Εικόνα 21 Λειτουργία λέβητα ξύλου (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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ετήσια ζήτηση καυσίμων. Μια καλά σχεδιασμένη ηλιακή θερμική εγκατάσταση με 

ικανοποιητικό μεγέθος δεξαμενής αποθήκευσης μπορεί να καλύψει το σύνολο της 

ζήτησης ζεστού νερού μιας κατοικίας κατά τις περιόδους θέρμανσης. Ανάλογα με το 

σύστημα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνται σε μια κατοικία, συστήνεται η 

εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης μεγέθους τουλάχιστον 25 L ανά kW θερμικής 

ισχύς. Αν στο σύστημα αυτό ενσωματωθούν ηλιακά θερμικά συστήνεται όπως το 

μέγεθος της δεξαμενής αποθήκευσης κυμαίνεται μεταξύ 50 με 75 L ανά kW 

θερμικής ισχύς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Θάλαμος καύσης 2. Συρόμενη σχάρα 3. Μηχανισμός συρόμενης σχάρας 

4. Δευτερεύων αέρας 5. Πλάκες υψηλής ανθεκτικότητας 6. Πρωτεύων 

αέρας 7. Δοχείο στάχτης  8. Αυτόματη ανάφλεξη 9. Κοχλίας εισαγωγής 

πελλέτων στο λέβητα 10. Ζώνη κυκλοφορίας καυσαερίων 11. Εναλλάκτης 

θερμότητας αέρα-νερού 12. Σωλήνες (τούμπα) 13. Μηχανισμός  αυτόματου 

καθαρισμού 14. Ανεμιστήρας καυσαερίων 15. Θερμομόνωση 16. Τουρμπίνα 

απορρόφησης πελλέτων 17. Σύστημα απορρόφησης 18. Αισθητήρας 

επιπέδου γεμίσματος δοχείου αποθήκευσης 19. Δοχείο αποθήκευσης 

(χοάνη) πελλετών 20. Κοχλίας τροφοδότησης πελλέτων 21. Μηχανισμός 

κίνησης κοχλιών 22. Αισθητήρας  λάμδα. 

Εικόνα 22 Λέβητας πελλέτας (Περδίος, 2013) 
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Η κύρια διαφορά μεταξύ λέβητα ξύλου και πελλέτας βρίσκεται στην έναρξη της 

καύσης και στην τροφοδοσία του λέβητα όπου στον λέβητα πελλέτας γίνεται μεσω 

αυτόματης λειτουργίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τροποι 

τροφοδοσίας καυσίμων στους λέβητες πελλέτας (German Solar Energy Society and 

Ecofys, 2005): 

 Τροφοδοτηση από την κάτω πλευρά. Οι πελλέτες μεταφέρονται από το 

δοχείο αποθήκευσης στη σχάρα μέσω κοχλία. 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. 

 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 

καυσαείων. 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.  

 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 (Εικόνα 23). 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 
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φωτιάς, δεν δημιουργείται ο κίνδυνος επιστροφής της φλόγας πίσω στην 

χοάνη αποθήκευσης. Ωστόσο αυτό το σύστημα τροφοδοσίας καθιστά 

δύσκολη την παρακολουθηση της ποσότητα των πελλετών και επομένως 

απαιτείται η τοποθέτηση μετρητή στάθμης. 

 

Εικόνα 23 Λέβητας πελλέτας με σύστημα τροφοδότησης από την πάνω πλευρά (German Solar Energy Society 
and Ecofys, 2005) 

Γενικά στο λέβητα πελλετών η τροφοδοσία γίνεται μια φορά τη μέρα και διαθέτει 

χώρο αποθήκευσης ο οποίος παρέχει αυτονομία για 10 - 30 ημέρες ανάλογα με το 

μέγεθός του. Επίσης έχουν την δυνατότητα συμπίεσης της στάχτης, ώστε το 

καθάρισμα να γίνεται αναγκαίο μόνο 2-3 φορές το μήνα, ενώ παρέχουν στον 

χρήστη διάφορες ενδείξης που αφορούν το επίπεδο γεμίσματος του δοχείου με 

πελλέτες και την ποιότητα των καυσαερίων. Οι κύριες τεχνικές προδιαγραφές των 

λεβήτων πελλέτας παρουσιάζονται στον πίνακα 19.  
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Πίνακας 19 Τεχνικές προδιαγραφές λεβήτων  πελλέτας (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Χρήση 
Κεντρική θέρμανση, 
παραγωγή ζεστού νερού 

Θέση εγκατάστασης Λεβητοστάσιο 

Μετάδοση θερμότητας Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - νερού 

Εστία καύσης Κλειστή 

Θερμική ισχύς 5 - 35 kW  

Βαθμός απόδοσης <90% 

Καύσιμο Πελλέτες 

Ανάφλεξη Αυτόματη 

Θερμοκρασία καυσαερίων 150 - 200 oC 

Αντίσταση καπνοδόχου στη φωτιά 
της αιθάλης 

1200 oC 

Απόσταση ασφαλείας από μπροστά > 0.8 m 

πλευρές > 0.5 m 

πάνω > 0.7 m 

Τόσο στο λέβητα ξύλου όσο και στον λέβητα πελλέτας η λειτουργία ενός 

μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανση, απαιτείται κυκλοφορητής για την 

κυκλοφορία του νερού, δοχείο διαστολής για την αντιμετώπιση της υπερπίεσης 

στην εγκατάσταση, αυτόματος πλήρωσης (βαλβίδα) για την συμπλήρωση της 

εγκατάστασης με νερό καθώς και βαλβίδα ασφαλείας για την εκκένωση ποσότητας 

νερού σε περίπτωση που η πίεση υπερβεί την μέγιστη τιμή (Εικόνα 24).  

 

Εικόνα 24 Όργανα και συσκευές μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με λέβητα ξύλου ή πελλέτας 
(Περδίος, 2013) 
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9.3.4. Λέβητες θρυμματισμένου ξύλου 

Ο λέβητας θρυμματισμένου ξύλου έχει αρκετές ομοιότητες με το λέβητα πελλέτας. 

Η κύρια ομοιότητα είναι στον τρόπο τροφοδοσίας της εστίας καύσης η οποία 

πραγματοποιείται αυτόματα μέσω κοχλία. Οι κύριες διαφορές είναι ότι οι λέβητες 

θρυμματισμένου ξύλου έχουν ανάγκη για μεγάλους χώρους αποθήκευσης και έχουν 

υψηλό κόστος αγοράς (Εικόνα 25). Επιπλέον τα θρυμματισμένα ξύλα, σε σύγκριση 

με τις πελλέτες, είναι πιο ανομοιογενή καύσιμα κυρίως λόγο του σχήματός τους, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος παραμόρφωσης και έμφραξης των 

συστημάτων μεταφοράς και των χοανών αποθήκευσης. Για αυτό το λόγο οι λέβητες 

θρυμματισμένου ξύλου είναι πιο ανθεκτικοί και μεγαλύτεροι τόσο σε ισχύ όσο και 

σε μέγεθος από τους λέβητες πελλέτας. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για μεγάλες 

εγκαταστάσεις όπως πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια όπου οι ανάγκες είναι 

μεγαλύτερες και όχι τόσο σε εφαρμογές όπως διαμέρισμα και οικιακά κτίρια. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές για τους λέβητες θρυμματισμένου ξύλου παρουσιάζονται 

στο πίνακα 20. 

 

 

Εικόνα 25 Λέβητας θρυμματισμένου ξύλου (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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Πίνακας 20 Τεχνικές προδιαγραφές λεβήτων θρυμματισμένου ξύλου (Περδίος, 2013) 

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

Θέση εγκατάστασης Λεβητοστάσιο 

Μετάδοση θερμότητας 
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - 
νερού 

Εστία καύσης Κλειστή 

Θερμική ισχύς 50 - 7000 kW 

Βαθμός απόδοσης < 90% 

Καύσιμο Θρυμματισμένο ξύλο 

Ανάφλεξη Αυτόματη 

Θερμοκρασία καυσαερίων 150 - 200 oC περίπου 

Αντίσταση καπνοδόχου στη φωτιά 
της αιθάλης 

1200 oC 

Απόσταση ασφαλείας από μπροστά > 0.8 m 

     πλευρές > 0.5 m 

πάνω > 0.7 m 

10.   Βασικές αρχές λειτουργίας 

Η αρχή λειτουργίας των  συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα είναι παρόμοια με 

αυτή του λέβητα πετρελαίου. Αρχικά, το καύσιμο υλικό το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευμένο σε ένα σιλό μεταφέρεται με αυτόματο τρόπο μέσω κοχλία προς το 

θάλαμο καύσης, όπου αναφλέγεται και καίγεται. Για τη βελτίωση της μεταφοράς 

θερμότητας και την παροχή επαρκούς αέρα για βέλτιστη καύση, εγκατασταίνεται  

ανεμιστήρας. Το καυσαέριο από τη διαδικασία καύσεως περνά διαμέσου ενός 

εναλλάκτη θερμότητας μεταφέροντας ενέργεια στο θερμαντικό μέσο (αέρας, νερό, 

ατμός). Μια αντλία κυκλοφορεί το θερμαινόμενο μέσο μέσα από το υδραυλικό 

σύστημα διανομής θερμότητας. Ο λέβητας είναι εξαιρετικά μονωμένος και 

καλύπτεται με ένα μεταλλικό δέρμα 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. Στην πρωτογενή ζώνη καύσης ο αέρας εισάγεται κάτω από την 

σχάρα όπου πραγματοποιείται η ξήρανση και η καύση των στερεών σε 

περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου. Στη ζώνη δευτερογενούς καύσης, τα πτητικά 

αέρια αντιδρούν με τον αέρα, ο οποίος εισάγεται με ελεγχόμενο τρόπο πάνω από 
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το φλεγόμενο στρώμα καυσίμου, βοηθόντας την πλήρη καύση τους. 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 (Egger et al., 2010).  

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. Ο κάθε λέβητας είναι σχεδιασμένος για καύση διαφορετικών 

καυσίμων. 

Εκτός της λειτουργίας του λέβητα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης με 

λέβητα βιομάζας αποτελείται από διάφορα μέρη, τα οποία θα πρέπει να 

επιλέγονται και να διαστασιολογούνται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού. Ο 

εγκαταστάτης θα πρέπει να γνωρίζει την σημασίας και τον ορθό τρόπο 

εγκατάστασης των μερών αυτών. Ένα τυπικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα 

βιομάζας αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη: 

 Λέβητα βιομάζας  

 Σιλό αποθήκευσης καυσίμων  

 Καμινάδα (ανοξείδωτη ή κεραμική)  

 Υδραυλικό σύστημα διανομής του ζεστό νερόυ που παράγεται από τον 

λέβητα  

 Υδραυλικά συστήματα εκκένωσης θερμότητας  

 Δεξαμενή αποθήκευσης 

 Όργανα ασφαλείας και ελέγχου 

Στην Ενότητα 11 παρουσιάζονται οι λειτουργίες των στοιχείων που αποτελούν ένα 

συστήματα θέρμανσης ενώ στην Ενότητα 12 αναλύεται ο τρόπος εγκατάστασης 

τους. 
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11.   Εξοπλισμός συστημάτων βιομάζας  

11.1. Κορμός λέβητα  

Ο κορμός του λέβητα είναι η μεταλλική κατασκευή μέσα στην οποία 

πραγματοποιείται η καύση και η μετάδοση της θερμότητας στο θερμαντικό μέσο 

(π.χ. αέρας, νερό). Οι λέβητες είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

ανθεκτικοί και ασφαλής στην λειτουργία τους. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από μη εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 και πρέπει να είναι 

ανθεκτικοί στην παραμόρφωση. Συνήθως κατασκευάζονται από χάλυβα ή 

χυτοσίδερο.  

Όλοι  οι λέβητες έχουν μια τυπική δομή η οποία διακρίνεται στα παρακάτω:  

 τον θάλαμο καύσης, όπου γίνεται η καύση του καυσίμου 

 τους φλογαυλούς, οι οποίοι δημιουργούν τη διαδρομή των καυσαερίων 

 το θάλαμο του εργαζόμενου μέσου  

 τον καπνοθάλαμο όπου συγκεντρώνονται τα καυσαέρια πριν πάνε στη 

καμινάδα. 

Οι λέβητες περιφερειακά συνήθως διαθέτουν δύο πόρτες όπου φέρουν 

στεγανοποιητικό υλικό (π.χ. υαλοκόρδονο) καθώς και εσωτερική ισχυρή μόνωση 

(π.χ. πετροβάμβακας). Η πάνω πόρτα χρησιμεύει για τον έλεγχο της καύσης και τον 

καθαρισμό της εστίας και των αυλών ενώ η κάτω για τον έλεγχο της ηλεκτρικής 

αντίστασης έναυσης και απομάκρυνσης του δοχείου περισυλλογής στάχτης. Στην 

περίπτωση όπου η τροφοδοσία είναι χειροκίνητη ο λέβητας διαθέτει τρεις πόρτες 

όπου η μεσαία χρησιμεύει για την τροφοδοσία του κασίμου. Στην περίπτωση 

αυτόματης εξαγωγής στάχτης η κάτω πόρτα δεν υπάρχει, αλλά στη θέση της 

προσαρμόζεται ο μηχανισμός με το δοχείο περισυλλογής στάχτης. Όλοι οι λέβητες 

που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά απόδοσης και να φέρουν την σήμανση CE. 

11.2. Καταλύτης  

Ο καταλύτης είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο, ο οποίος είναι 

τοποθετημένος με ειδικό γάνζο πάνω από την εστία της  καύσης όπου διαβρέχεται 
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από την φλόγα κατά την καύση. Ο ρόλος του καταλύτη είναι να κατακαίει όλα τα 

στερεά σωματίδια που διαφεύγουν από την εστία συνεισφέροντας στην 

μετάκαυση. Κατά την διάρκεια της καύσης ο καταλύτης αποθηκεύει θερμότητα, την 

οποία αποδίδει όταν σβήσει η φλόγα, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την 

απόδοση του λέβητα, διατηρόντας το λέβητα ζεστό για περισσότερο χρόνο, 

επιτρέποντας έτσι την ανάφλεξη του καυσίμου στην εστία μετά από περισσότερο 

χρόνο. Επίσης περιορίζει τα άκαυστα καυσαέρια και μικροσωματίδια να 

διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα.  

 

Εικόνα 26 Χυτοσίδηρος καταλύτης πάνω από την εστία καύσης (Thermostahl, 2011)  

11.3. Σχάρα 

Γύρω από την εστία καύσης τοποθετείται η σχάρα η οποία είναι κατασκευασμένη 

συνήθως από χυτοσίδηρο. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες σχαρών οι οποίες 

διακρίνονται σε κεκλιμένη σχάρα, κινούμενη σχάρα και δονούμενη σχάρα. Κοινό 

χαρακτηρηστικό αυτών των τεχνολογιών είναι η ελεγχόμενη και ομοιόμορφη 

τοποθέτηση στρώματος του καυσίμου επί της σχάρας. Γενικά οι διάφοροι τύποι 

σχαρών συνησφέρουν στην μειωση των εκπομπών, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της καύσης, μείωση του ποσοστού των άκαστων σωματιδίων 

και καλύτερης κατανομής του πρωτεύον αέρα.  
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11.4. Πυρηνοκαυστήρας  

Ο πυρηνοκαυστήρας είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία του καυσίμου εντός του 

λέβητα και την αποδοτική καύση του. Αποτελείται από την εστία καύσης, τον κοχλία 

τροφοδοσίας, τον ηλεκτρομειωτήρα και το φυσητήρα. 

11.4.1. Εστία καύσης  

Η εστία καύσης είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο για αντοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίες της φλόγας. Στην εστία καύσης πραγματοποιείται η καύση του 

λέβητα, όπου το καύσιμο προωθείται στην περιφέρεια της εστίας μέσω του κοχλία. 

Το νέο καύσιμο κτατανέμεται ομοιόμορφα στην διάτρητη επιφάνεια της εστίας 

διώχνοντας συγχρόνως την στάχτη στο δοχείο περισυλλογής. Η κατάλληλη 

ποσότητα αέρα για την καύση διοχετεύεται στην εστία μέσω των περιφερειακών 

οπών που υπάρχουν στην εστία με την βοήθεια του φυσητήρα.  

 
Εικόνα 27 Εστία καύσης (ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων, 2012) 

11.4.2. Κοχλίας τροφοδοσίας  

Ο κοχλίας είναι το μέσω το οποίο είναι υπεύθυνος για την μεταφορά του καυσίμου 

στην εστία καύσης. Ο κοχλίας είναι συγκολλημένος πάνω σε άξονα, ο οποίος 

παίρνει κίνηση από τον ηλεκτρομειωτήρα. Ο ηλεκτρομειωτήρας είναι συνδεδεμένος 

στον πίνακα ελέγχου, από όπου και ελέγχεται η λειτουργία του. Μεταξύ του κοχλία 

και του ηλεκτρομειωτήρα, παρεμβάλλεται πίρος ασφαλείας, μέσω του οποίου 

μεταδίδεται η κίνηση από τον ηλεκτρομειωτήρα στον κοχλία. Ο πίρος σε περίπτωση 

υπερφόρτισης του κοχλία σπάει ώστε να αποτραπεί βλάβη στο μειωτήρα ή τον 

κινητήρα. Ο κοχλίας καλύπτει όλη τη διατομή του σωλήνα τροφοδοσίας ώστε να 

μην αφήνει υπολείμματα καυσίμου. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην καλή 
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και ανεμπόδιστη λειτουργία του κοχλία, καθώς και στη στερεή σύνδεσή του με τον 

ηλεκτρομειωτήρα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η τροφοδοσία γίνεται με 2 

κοχλίες. Ο 1ος κοχλίας μεταφέρει το καύσιμο από το σιλό προς τον αποτροπέα 

(περιστροφική βάνα), μέσω του οποίο ο 2ος κοχλιας το μεταφέρει στην εστία 

καύσης. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η επιστροφή της φλόγας στο σιλό 

αποθήκευσης του καυσίμου και κατά συνέπεια ο κίνδυνος ανάφλεξης.  

 
 
Εικόνα 28 Κοχλίας τροφοδοσίας καυσίμου (Thermostahl, 2011) 

11.4.3. Φυσητήρας  

Ο φυσητήρας είναι υπεύθυνος για την προσαγωγή του απαραίτητου για την καύση 

αέρα (πρωτεύον αέρας) στο θάλαμο καύσης. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται 

κυρίως από τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και  από το τάμπερ που βρίσκεται 

επάνω στο σώμα του φυσητήρα. Το τάμπερ συνιστάται να είναι πλήρως ανοιχτό και 

η ρύθμιση να γίνεται μέσω του πίνακα. Επίσης ο φυσητήρας διαθέτει κλαπέ το 

οποίο ρυθμίζεται με αντίβαρο. Ο ρόλος του κλαπέ είναι να εμποδίζει τα καυσαέρια 

να επιστρέψουν όταν ο φυσητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σημαντικό είναι η 

ρύθμιση του αντίβαρου ούτος ώστε το κλαπέ να κλείνει αυτόματα όταν η ροή του 

αέρα σταματάει. 
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Εικόνα 29 Φυσητήρας (ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΛΕΒΉΤΩΝ, 2012) 

11.5. Δεξαμενή αποθήκευσης (σιλό)  

Το σιλό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του καυσίμου σε λέβητες με αυτόματη 

τροφοδοσία. Το κάτω μέρος του είναι συνδεδεμένο με τον κοχλία τροφοδοσίας. 

Διαθέτει κεκλιμένες πλευρές επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πτώση 

του καυσίμου στον κοχλία τροφοδοσίας, χωρίς να μένουν κατάλοιπα. Στο πάνω 

μέρος του υπάρχει ανοιγόμενο καπάκι πλήρωσης του καυσίµου το οποίο πρέπει να 

είναι ερµητικά κλειστό κατά τις ώρες λειτουργίας του λέβητα  ώστε να µην 

εισέρχεται αέρας για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση επιστροφής της φλόγας. 

Επίσης διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης στάθμης του καυσίμου (σταθμοδείκτη) και 

ανοιγόμενη θυρίδα καθαρισμού που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Για μεγαλύτερη 

αυτονομία μπορεί να τοποθετηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή καυσίμου εξωτερικά ή σε 

παράπλευρη αποθήκη όπως περιγράφεται στην Ενότητα 12.5. Σε κάθε περίπτωση η 

τροφοδοσία πρέπει να γίνεται στο σιλό και σε καμία περίπτωση κατευθείαν στο 

λέβητα. 
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Εικόνα 30 Σιλό αποθήκευσης (Thermostahl, 2011) 

11.6. Καπνοδόχος 

Η καπνοδόχος είναι το μέσω απαγωγής των καυσαερίων που παράγονται στις 

εστίες καύσης των συστημάτων θέρμανσης με στερεά βιοκαύσιμα προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. Το όλο σύστημα απαγωγής των καυσαερίων, αποτελείται 

από την καπνοδόχο, τον καπναγωγό και τον καπνοσυλλέκτη. Ο καπναγωγός είναι το 

τμήμα αγωγού από ανοξείδωτο χάλυβα που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο 

ενώ ο καπνοσυλλέκτης είναι η συσκευή που τοποθετείται στον εξωτερικό χώρο και 

συνδέεται με την καπνοδόχο και λειτουργά ως φίλτρο κατακράτησης των 

αιωρούμενων σωματιδίων των καυσαερίων. Η καπνοδόχος είναι πολύ σημαντική 

στα συστήματα αυτά (λέβητες, σόμπες), τόσο για την ασφάλεια του χώρου, όσο και 

για την καλή καύση και την οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης. Επομένως 

απαιτείται η σωστή διαστασιολόγηση και ο σωστός σχεδιασμός της καπνοδόχου για 
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τη λειτουργία του λέβητα. Η έξοδος των καυσαερίων πραγματοποιείται με φυσικό 

ελκυσμό λόγω της υποπίεσης που δημιουργείται στο χώρο της καύσης. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος των καυσαερίων πραγματοποιείται και με την 

υποστήριξη ανεμιστήρα. Επομένως  η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή 

ελκυσμό για την έξοδο των καυσαερίων και την αποφυγή συμπυκνωμάτων. Ο 

ελκυσμός επηρεάζεται από την διαστασιολόγηση, το ύψος και την μόνωση της 

καπνοδόχου και από την θερμοκρασία των καυσαερίων.  

11.7. Ηλεκτρονικός πίνακας 

Κάθε λέβητας διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα ο οποίος ελέγχει όλες τις παραμέτρους 

καθ’όλη την διάρκεια λειτουργίας του λέβητα. Όλες οι συσκευές (ανεμιστήρας, 

κυκλοφορητής, ηλεκτρομειωτήρας) συνδέονται στον πίνακα και ελέγχονται μέσω 

αυτού. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα να ρυθμίσει 

ή και να ελέγξει τα ακόλουθα: 

 τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα 

 τη θερμοκρασία εκκίνησης του κυκλοφορητή 

 την ένταση του φυσητήρα 

 τον χρόνο τροφοδοσίας της κανονικής λειτουργίας 

 τον νεκρό χρόνο μη τροφοδοσίας της κανονικής λειτουργίας. 

Η Εικόνα 31 παρουσιάζει έναν ηλεκτρονικό πίνακα λέβητα βιομάζας στον οποόιο 

υπάρχουν οι πιο κάτω διακόπτες: 

 γενικός διακόπτης on/off 

 υδροστάτης ασφάλειας 

 θερμόμετρο 

 υδροστάτης πυρηνοκαυστήρα 

 χρονικό κοχλία 

 διακόπτης on/off πυρηνοκαυστήρα 

 υδροστάτης κυκλοφορητή 

 ρυθμιστή ανεμιστήρα 

 διακόπτη on/off ανεμιστήρα 

 ενδεικτικές λυχνίες πυρηνοκαυστήρα, κυκλοφορητή, ανεμιστήρα 

 ρυθμιστής συντήρησης φλόγας 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

81 | P a g e  
 

 

Εικόνα 31 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου λέβητα βιομάζας (K-energy, n.d.) 

11.8. Αισθητήρας Λάμδα 

Ο αισθητήρας λάμδα είναι ένα εξάρτημα που τοποθετείται στην έξοδο των 

καυσαερίων του λέβητα. Ό ρόλος του είναι να αντιλαμβάνεται το ποσοστό του 

οξυγόνου που υπάρχει στα εξερχόμενα καυσαέρια και μέσω του ηλεκτρονικού 

πίνακα, προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή της παροχής του αέρα, τόσο στο χώρο της 

καύσης των εύφλεκτων αερίων, όσο και στον χώρο καύσης των στερεών καυσίμων. 

Επομένως με την χρήση του αισθητήρα λάμδα εξασφαλίζεται η τέλεια καύση του 

καυσίμου μεγαλώνοντας έτσι τον βαθμό απόδοσης του συστήματος και 

βελτιώνοντας ουσιαστικά τις εκπομπές ρύπων. 

11.9. Δεξαμενή αποθήκευσης 

Σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα συνδυάζονται με 

δεξαμενές αποθήκευσης κυρίως για τον λόγο ότι έχουν περιορισμένο εύρος 

λειτουργίας και δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν γρήγορα στις αλλαγές 

της ζήτησης θερμότητας. Επόμένως οι δεξαμενές χρησιμοποιούνται για να 

καλύψουν τις απότομες μεταβολές τις ζήτησης σε ζεστό νερό. Επίσης, οι δεξαμενές 

αποθήκευσης επιτρέπουν ηλιακά θερμικά συστημάτα να ενσωματωθούν στο 

κεντρικό σύστημα θέρμανσης, μειώνοντας έτσι την ετήσια ζήτηση καυσίμων. 

Συνεπώς μία καλά σχεδιασμένη εγκατάσταση  ηλιακού συστήματος συνδιασμένο με 

δεξαμενή αποθήκευσης μπορούν να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης ζεστού νερού 

μίας κατοικίας κατά την περίοδο θέρμανσης (Εικόνα 32). 
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Εικόνα 32 Λέβητας βιομάζας με δεξαμενή αποθήκευσης συνδυασμένη με ηλιακό σύστημα (German Solar 
Energy Society and Ecofys, 2005) 

Η δεξαμενή αποθήκευσης είναι εξαιρετικά μονωμένη κατασκευασμένη από  

χάλυβα. Το Ζεστό νερό από το λέβητα εισάγεται στη δεξαμενή αποθήκευσης από 

την κορυφή. Ο σχεδιασμός της εισόδου εξασφαλίζει χαμηλό στροβιλισμό του νερού. 

Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής αποθήκευσης επηρεάζεται από παράγοντες 

όπως η ονομαστική χωρητικότητα και το μέγεθος του λέβητα, το είδος του 

καυσίμου που χρησιμοποιείται, καθώς και ο διαθέσιμος χώρος. Συγκεκριμένα το 

απαιτούμενο μέγεθος της δεξαμενής αποθήκευσης για λέβητες ξύλου, υπολογίζεται 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 303-5. Ωστόσο, το μέγεθος που συνιστάται 

για μια δεξαμενή αποθήκευσης είναι τουλάχιστον 25 l/kW. Σε περίπτωση που στο 

σύστημα θέρμανσης ενσωματοθεί ηλιακό θερμικό, τότε συνηστάται το μέγεθος της 

δεξαμενής να είναι μεταξύ 50 με 75 l/kW. 

 

11.10. Όργανα ασφαλείας και ελέγχου 

Σύμφωνα με το DIN EN 12828 όλοι οι θερμαντήρες και οι συσκευές θέρμανσης 

πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό ασφαλείας έτσι ώστε να αποφεύγεται η αύξηση της 

πίεσης και της θερμοκρασίας του συστήματος. Ο εξοπλισμός ασφαλείας 

καθορίζεται ανάλογα με το είδος της κατασκευής της εγκατάστασης, την παροχή 

ενέργειας και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Στους λέβητες βιομάζας απαιτούνται 

οι εξής διατάξεις ασφαλείας (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013), όπως 

φαίνονται και στην Εικόνα 33: 

1 Δοχείο διαστολής 
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2 Βαλβίδα ασφαλείας 

3 Ρυθμιστής του αέρα καύσης (ρυθμιστής ανάφλεξης) ως ρυθμιστής της 

θερμοκρασίας του λέβητα ≤ 90 οC  

4 Διάταξη ασφαλείας της διαδικασίας 

5 Θερμόμετρο 

6 Μανόμετρο 

7 Εξοπλισμός γεμίσματος και εκκένωσης 

8 Ρυθμιστής ελκυσμού στην καμινάδα 

Η  διάταξη ασφαλείας στους λέβητες βιομάζας παρουσιάζεται στην εικόνα 27 

 

Εικόνα 33 Εξοπλισμός ασφαλείας για λέβητες στερεών καυσίμων (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 
2013) 

11.10.1. Δοχεία διαστολής 

Ο ρόλος των δοχείων διαστολής είναι να αντισταθμίζουν τις μεταβολές όγκου του 

νερού που οφείλονται στο ζέσταμα και στην ψύξη της εγκατάστασης θέρμανσης. Τα 

δοχεία διαστολής αποτελούνται από ένα χώρο ο οποίος είναι γεμάτος με άζωτο, μία 

μεμβράνη η οποία διαχωρίζει τον χώρο αερίου και έναν αποταμιεύτηκα νερού. Το 

μέγεθος του δοχείου διαστολής με μεμβράνη (Εικόνα 34) καθορίζεται από τους εξής 

παράγοντες: 
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 Χωρητικότητα όλης της εγκατάστασης η οποία προκύπτει από την 

περιεκτικότητα όλων των δομικών στοιχείων που φέρουν νερό. 

 Διαστολή του νερού θέρμανσης η οποία προσδιορίζεται από την αύξηση της 

θερμοκρασίας, λαμβάνοντας ως δεδομένη μια θερμοκρασία 10 oC, όταν 

είναι γεμάτη η εγκατάσταση και αφαιρείται από την μέγιστη θερμοκρασιακή 

λειτουργία του λέβητα 

 Προϋπάρχουσα πίεση στο χώρο αερίου του δοχείου διαστολής, η οποία 

παρεμποδίζει την είσοδο του νερού στο δοχείο διαστολής. Επομένως θα 

πρέπει να τηρηθεί η σωστή πίεση γεμίσματος (μεγαλύτερη από την 

προϋπάρχουσα πίεση) ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο 

διαστολής.   

 Μέγιστη θερμοκρασία  λειτουργίας 

 Πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας, η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί 

0.5 bar μεγαλύτερη από την τελική πίεση του δοχείου διαστολής έτσι ώστε 

να μην ενεργοποιείται η βαλβίδα ασφαλείας κάθε φορά που ζεσταίνεται η 

εγκατάσταση (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013). 

 

Εικόνα 34 Δοχείο διαστολής με μεμβράνη (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 

 

11.10.2. Βαλβίδες ασφαλείας 

Ο ρόλος των βαλβίδων ασφαλείας είναι να αποτρέπουν την υπέρβαση της 

επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας των κλειστών κυκλωμάτων θέρμανσης. Οι 

βαλβίδες ασφαλείας είναι ρυθμισμένες να ενεργοποιούνται σε μια πίεση 2.5 ή 3.0 

bar. Όπως φαίνεται στην Eικόνα 35, το ελατήριο που βρίσκεται μέσα στην βαλβίδα 
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ασφαλείας ανυψώνεται σε περίπτωση που η πίεση της εγκατάστασης υπερβεί την 

καθορισμένη τιμή με αποτέλεσμα το νερό της θέρμανσης να ρέει μέσω του σωλήνα 

εξόδου προς τα έξω. Οι διαστάσεις και η διατομή των αγωγών παροχής και εξόδου 

εξαρτώνται από την ονομαστική θερμαντική ισχύ του λέβητα όπως παρουσιάζονται 

στο πίνακα 21. 

 

 

 

Πίνακας 21 Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη SV ( (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 

Ισχύς λέβητα 50 kW 100 kW 200 kW 350 kW 

Βαλβίδα 

ασφαλείας 
DN15 DN20 DN25 DN32 

Σωλήνας 

σύνδεσης 
R1/2 R3/4 R1 R11/4 

Σωλήνας εξόδου 

Μήκος ≤ 2.0 m 

Μέγ. 2 τόξα 

DN20 DN25 DN32 DN40 

Σωλήνας εξόδου 

Μήκος ≤ 4.0 m 

Μέγ. 3 τόξα 

DN25 DN32 DN40 DN50 

 

Επίσης υπάρχει και η διπλή βαλβίδα ασφάλειας, η οποία διαθέτει εμβαπτιζόμενο 

αισθητήριο θερμοκρασίας, και παρέχει διπλή ασφάλεια έναντι υπερβολικής 

θερμοκρασίας (90οC) ή πίεσης (3bar). Παρέχει ασφάλεια στην περίπτωση 

συνδεσμολογίας με κλειστό δοχείο διαστολής αλλά όχι από υπερθέρμανση(Ενότητα 

11.9.7). Τοποθετείται στην προσαγωγή του σωλήνα, όσο το δυνατό πιο κοντά στον 

λέβητα και η έξοδος της βαλβίδας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την αποχέτευση 

για την απόρριψη του ζεστού νερού. 
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11.10.3. Υδροστάτης ασφαλείας 

Ο υδροστάτης ασφαλείας είναι ο μηχανισμός περιορισμού της θερμοκρασίας το 

οποίο πρέπει να διαθέτει ο λέβητας. Ο μηχανισμός αυτός είναι προρυθμισμένος 

από το εργοστάσιο και καθορίζει την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του νερού 

στο λέβητα. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η θερμοκρασία λειτουργίας αμέσως 

διακόπτετε η παροχή καυσίμου στον λέβητα. 

11.10.4. Βαλβίδα εκτόνωσης 

Η συγκεκριμένη βαλβίδα χρησιμοποιείται σε λέβητες με ονομαστική θερμική ισχύ 

πέρα των 300 kW και θα πρέπει να τοποθετείται στο σύστημα όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στο λέβητα. Ο ρόλος της βαλβίδας αυτής είναι να απενεργοποιά την παροχή 

καυσίμου και να αποτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος σε 

περίπτωση που η πίεση λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης υπερβεί την 

καθορισμένη τιμή. Η βαλβίδα εκτόνωσης ρυθμίζεται ώστε να ανταποκρίνεται πριν 

από την βαλβίδα ασφαλείας. 

11.10.5. Ρυθμιστής αέρα καύσης 

Οι ρυθμιστές του αέρα καύσης ή ρυθμιστές ανάφλεξης τοποθετούνται πάντοται 

στους λέβητες βιομάζας. Οι ρυθμιστές αυτοί ρυθμίζονται από το εργοστάσιο σε 

θερμοκρασία εώς 90 οC. Το άνοιγμα εισόδου του αέρα καύσης ανοίγει ή κλείνει 

ανάλογα με την θερμοκρασία του νερού στο λέβητα με την χρήση μίας αλυσίδας. 

Εικόνα 35 Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 
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Επίσης με τον ρυθμιστή αυτό γίνεται ο χειρισμός του φυσητήρα του αέρα καύσης ή 

του ρεύματος στροβιλισμού με σκοπό να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στο 

νερό του λέβητα προστατεύοντας τον από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες (Εικόνα 

36). 

 

Εικόνα 36 Ρυθμιστής αέρα καύσης (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 

11.10.6. Σετ ασφαλείας  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και οικονομική λειτουργία του 

συστήματος, τα συστήματα θέρμανσης πρέπει εκτός των άλλων να είναι 

εφοδιασμένα με συσκευές παρακολούθησης  των συνθηκών λειτουργίας που 

αφορούν την  θερμοκρασία και την πίεση. Επομένως, το σετ ασφαλείας  προσφέρει 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από έναν συλλέκτη, 

μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματο εξαεριστικό (Εικόνα 37). Το σετ 

ασφαλείας συνδέεται στην παροχή, στο σωλήνα προσαγωγής. Το μανόμετρο δείχνει 

την υπερπίεση στην εγκατάσταση θέρμανσης σε bar, ενώ για τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας του νερού στο λέβητα υπάρχει θερμόμετρο μέσα στο λέβητα ή στο 

σωλήνα διαδρομής της εγκατάστασης. Γενικά το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να 

εξυπηρετείται από τουλάχιστον μία διάταξη μετρήσεως της θερμοκρασίας με εύρος 

μέτρησης τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 

του συστήματος και να τοποθετηθεί στο σωλήνα ροής του συστήματος. Όσο αφορά 

την πίεση, το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να εξυπηρετείται από τουλάχιστον ένα 

μανόμετρο με εύρος μέτρησης τουλάχιστον 50% υψηλότερο από την μέγιστη πίεση 
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λειτουργίας του συστήματος. Οι πιο πάνω διατάξεις δεν απαιτούνται στα ανοιχτά 

συστήματα. 

 

 

11.10.7. Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση 

Στην  εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας με κλειστό δοχείο διαστολής είναι 

υποχρεωτικό να εξασφαλίζεται η προστασία από υπερθέρμανση, η οποία 

προκύπτει κυρίως από ανεξέλεγκτη χρήση ξύλων ή από διακοπή ρεύματος. 

Επομένως όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 90-100oC, η θερμοστατική βαλβίδα 

ασφαλείας ανοίγει και επιτρέπει την είσοδο κρύου νερού στην σωλήνα επιστροφής 

του λέβητα με την ταυτόχρονη αποβολή στην αποχέτευση ίσης ποσότητας ζεστού 

νερού, αποτρέποντας το θερμικό σοκ (Εικόνα 38). Η βαλβίδα ανταποκρίνεται 

ακαριαία σε θερμοκρασιακές μεταβολές και η λειτουργία της είναι τελείως 

μηχανική χωρίς ηλεκτρικά ή κινητά μέρη. Μόλις η θερμοκρασία εντός του λέβητα 

πέσει κάτω από το όριο, η βαλβίδα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.  

 

Εικόνα 37 Συνδυασμός ασφαλείας (Harterich et al., 2013) 
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Εικόνα 38 θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας (ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων, 2012) 

12. Εγκατάσταση  

12.1. Βασικές αρχές εγκατάστασης 

Η ορθή εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης με λέβητα βιομάζας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία του. Η 

εγκατάσταση ενός σύστημας θέρμανσης με λέβητα βιομάζας δεν  διαφέρει από το 

σχεδιασμό ενός συστήματος θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου. Απαραίτητη 

προυπόθεση για την τοποθέτηση του λέβητα είναι το υπόβαθρο να είναι σταθερό 

και μη διαβρώσημο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ενώ απαγορεύεται η εγκατάσαση 

του σε εκρήξημο 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. Την μελέτη 

για την σωστή διαστασιολόγηση του λέβητα πραγματοποιείται από τον μελετητή 

όπου οι ανάγκες μιας κατοικίας  υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ΕΝ 12831 

(Heating plants in buildings – process for calculating the heat load norm) . Ο 

εγκαταστάσης 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. Γενικά, οι εγκαταστάτες θα πρέπει να είναι σε στενή 

επαφή με τον αντίστοιχο παραγωγό του λέβητα λόγω του ότι οι απαιτήσεις του 

συστήματος μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το σχεδιασμό του λέβητα. Ο 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

90 | P a g e  
 

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. Επίσης 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.  

12.2. Λεβητοστάσιο  

Σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς του τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως , επιτρέπεται η χωροθέτηση μηχανοστασίων, λεβητοστασίων, ψησταριών 

και φούρνων σε απόσταση 1.80m από τα σύνορα του τεμαχίου μόνο σε 

περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη αφορά μέχρι τετρακατοικίες (Εικόνα 39) (Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, 2011).  

 

Εικόνα 39 Χωροθέτηση λεβητοστασίων (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 2011) 

Όσο αφορά τη θέση, τις διαστάσεις και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν 

τα λεβητοστάσια 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 
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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. 

12.2.1. Διαστάσεις  

Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο λέβητας θα πρέπει να διαθέτει επίπεδο δάπεδο, 

αρκετής 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 της 

απαραίτητες αποστάσεις. Επομένως συνιστάται 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. Αυτό αφορά 

λέβητες με θερμική ισχύ εώς 250 KW και τουλάχιστον 2 m για λέβητες πάνω από 

250 KW. Επίσης συνιστάται όπως η απόσταση των πλευρών του λέβητα και των 

απέναντι τοίχων του λεβητοστασίου να έιναι τουλάχιστον 0.60 m για λέβητες έως 

300 kW, και τουλάχιστον 1.0 m για λέβητες πάνω από 300 kW. Οι διαστάσεις αυτές 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από την μεριά του σιλό. Τέλος ανάλογα 

με την ισχύ του λέβητα συστήνεται όπως το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του 

λεβητοστασίου μεταξύ δαπέδου και οροφής να είναι ως εξής: 

 Για λέβητες έως 70 kW - 2.2 m  

 Για λέβητες από 70 έως 230 kW - 2.4 m  

 Για λέβητες από 230 kW εώς 400 kW - 3.0 m  

 Για λέβητες πάνω από 400 kW - 3.5 m  

Γενικά για τον προσδιορισμό των ελάχιστων διαστάσεων για την τοποθέτηση του 

λέβητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω εμπειρικές σχέσεις: 
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Εικόνα 40 Ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις λεβητοστάσιου (ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE Μακεδονική Βιομηχανία 
Λεβήτων, 2012) 

 

𝚨 = 𝐋 + 𝟏𝐦 ≥ 𝟏. 𝟓𝐦 𝛄𝛊𝛂 𝐐 ≤ 𝟐𝟓𝟎 
𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
      𝐇 ≥ 𝟐. 𝟐𝐦 𝛄𝛊𝛂 𝐐 ≤ 𝟔𝟎 

𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

𝚨 = 𝐋 + 𝟏𝐦 ≥ 𝟐𝐦 𝛄𝛊𝛂 𝐐 > 250 
𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
      𝐇 ≥ 𝟐. 𝟒𝐦 𝛄𝛊𝛂 𝟔𝟎 

𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
<  𝐐 ≤

𝟐𝟎𝟎 
𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

 

𝐁 = 𝟎. 𝟓𝐀         𝐇 ≥ 𝟑𝐦 𝛄𝛊𝛂  𝐐 ≥ 𝟐𝟎𝟎 
𝐌𝐜𝐚𝐥

𝐡
  

𝚪, 𝚫 ≥ 𝟎. 𝟔𝐦          𝐇𝟏 ≥ 𝟎. 𝟖𝐦 
               𝐇𝟐 ≥ 𝟎. 𝟓𝐦  

12.2.2. Εξαερισμός λεβητοστασίου  

Το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό εξαερισμό προκειμένου να 

λειτουργεί με ασφάλεια ενώ απαγορεύεται η χρήση μηχανικού εξαερισμού. Επίσης 

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 (German 

Solar Energy Society and Ecofys, 2005). Ένα άλλος τρόπος υπολογισμού της 

απαραίτητης διατομής του ανοίγματος εξαερισμού είναι με βάση την ροή του αέρα 

η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m3/h ανά 1 kW εγκατεστημένης 

ονομαστικής ισχύος. Όσο αφορά την διατομή της θυρίδας εισαγωγής αέρα για την 
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παροχή του απαιτούμενου αέρα καύσης συνιστάται παροχή 1.6 m3/h ανά 1 kW 

εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο μία θυρίδα 

εξαερισμού, αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες παροχής αέρα και εξαερισμού 

με παροχή 2.1 m3/h ανά 1 kW εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος. Γενικά τα 

ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να καλύπτονται από σχάρα προκειμένου να 

αποτρέπεται η είσοδος ξένων σωμάτων, όπως φύλλα, μικρά ζώα κ.α. στο 

λεβητοστάσιο. Επίσης σημαντική είναι και η ποιότητα του αέρα που εισέρχεται στο 

λεβητοστάσιο. Ο αέρας πρέπει να μην διαθέτει σκόνη και αλογονωμένους 

υδρογονάνθρακες, τα οποία προέρχονται από τους ψεκασμούς, τις χρωστικές 

ουσίες και τα χρώματα, γιατί μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του λέβητα (German 

Solar Energy Society and Ecofys, 2005). 

12.2.3. Προδιαγραφές λεβητοστασίου  

Ο ελάχιστος όγκος του λεβητοστασίου πρέπει να είναι 8 m3. 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 (German Solar Energy Society 

and Ecofys, 2005). Επίσης συνιστάται η ύπαρξη συστήματος  πυρόσβεσης επάνω 

από τον λέβητα και την πόρτα.  Όσο αφορά την πόρτα του λεβητοστασίου, αυτή 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.  

Εκτός από τις πιο πάνω απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το λεβητοστάσιο, η 

πυροσβεστική  υπηρεσία  Κύπρου καθόρισε τους πιο κάτω όρους όσο αφορά 

θέματα πυρασφάλειας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την έκδοση άδειας 

οικοδομής από τις εκάστοτε οικοδομικές αρχές: 
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 Το λεβητοστάσιο (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, κλειστό δοχείο 

διαστολής κλπ εξαρτήματα) τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής 

με είσοδο / έξοδο προς ελεύθερο χώρο. 

 Επιβάλλεται ο επαρκής φυσικός εξαερισμός των χώρων του λεβητοστασίου 

με άνοιγμα προς τον ελεύθερο χώρο του κτιρίου και όχι προς κοινόχρηστους 

χώρους διαδρόμων, κλιμακοστασίου ή φρεατίου ανελκυστήρα, έτσι ώστε σε 

περίπτωση πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας του καυστήρα ο σχηματιζόμενος 

καπνός να απάγεται εκτός του κτιρίου. 

 Ο λέβητας και η αποθήκευση καυσίμου δεν μπορεί να βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο. 

 Το σύστημα λέβητα και καυστήρα τοποθετείται σε επιφάνεια από 

σκυρόδεμα, ύψους 20 εκατοστών, πάνω από το δάπεδο του λεβητοστασίου, 

έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής νερού, αυτό να αποχετευτεί χωρίς 

κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος 

 Η διάταξη του χώρου, των μηχανημάτων και των ουσιωδών εξαρτημάτων 

του λεβητοστασίου πρέπει να σχεδιασθούν απλά σε κάτοψη και να δοθεί 

από ένα αντίγραφο σε όλους τους ενοίκους έτσι ώστε αφ' ενός να ξέρουν 

πως να διακόψουν την παροχή καυσίμου αφετέρου να είναι γενικώς 

ενήμεροι για να δύνανται να βοηθούν το έργο των πυροσβεστών όταν 

απαιτείται. 

 Να τοποθετείται αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης 

τουλάχιστο των 6 κιλών ή άλλο εγκεκριμένο σύστημα αυτόματης 

πυρόσβεσης κατάλληλο για πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών 

 Το δάπεδο του λεβητοστασίου να διαμορφώνεται με κλήσεις ως ένα είδος 

λεκάνης, ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμου αυτό να συλλέγεται και να 

οδηγείται μέσω σιφωνίου εκτός του χώρου, σε κατάλληλη αποχέτευση 

12.3. Υδραυλική εγκατάσταση  

12.3.1. Υδραυλικές συνδέσεις λέβητα  

Η υδραυλική σύνδεση των λεβήτων βιομάζας δεν διαφέρει ουσιαστικά σε σχέση με 

άλλα συστήματα. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε λέβητα οι υδραυλικές 
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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. Για το λόγω αυτό εγκαθίσταται δοχείο 

διαστολής προκειμένου να αντισταθμίσει τις μεταβολές αυτές. Τα δοχεία διαστολής 

ανάλογο με τον τρόπο εγκατάστασής τους διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις: 

 Δοχεία διαστολής για ανοιχτές εγκαταστάσεις  

Τα ανοιχτά δοχεία διαστολής χρησιμοποιούνται κυρίως σε παλιές εγκαταστάσεις 

και σε εγκαταστάσεις με λέβητες στερεών καυσίμων. 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 και το σωλήνα 

εκτόνωσης η αλλιώς σωλήνα ασφαλείας. Τα ανοικτά δοχεία διαστολής προσφέρουν 

σημαντική ασφάλεια ειδικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις καθώς επίσης είναι 

επιθυμητά σε εγκαταστάσεις όπου δεν είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος της καύσης. 

Ωστόσο με τα ανοιχτά δοχεία διαστολής υπάρχει ο κίνδυνος διάβρωσης του 

χαλύβδινου μέρους της εγκατάστασης λόγω του ότι το νερό έρχεται στο δοχείο σε 

επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης το νερό μπορεί να παγώσει και να 

καταστρέψει το δοχείο σε χαμηλές θερμοκρασίες και γενικά παρουσιάζει αυξημένο 

κόστος εγκατάστασης λόγω των επιπλέον σωληνώσεων που απαιτούνται. 

 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 άεριο άζωτο υπό πίεση, ενώ το άλλο μέρος επικοινωνεί με το νερό της 

εγκατάστασης. 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 καθώς και δεν 

υπάρχει ο κίνδυνος να βγει το νερό από την εγκατάσταση κατά την χρήση μεγάλου 

κυκλοφορητή. Επίσης η τοποθέτηση είναι εύκολη και γρήγορη γιατί τοποθετείται 

μέσα στο λεβητοστάσιο και δεν απαιτούνται σωλήνας ασφαλείας και πλήρωσης. 

https://www.google.com.cy/search?rlz=1C1GGGE___CY627CY627&espv=2&biw=1366&bih=594&q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CF%8D%CE%B5%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=0CBcQvwUoAGoVChMIorq89_GtyAIVChcsCh38aAgT
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Η Εικόνα 41 παρουσιάζει την υδραυλική διάταξη ενός ανοικτού και κλειστού 

συστήματος διαστολής. 

 

Εικόνα 41 Σχηματική διάταξη ανοικτού και κλειστού συστήματος διαστολής (TiSoft, 2013) 

12.3.2. Σύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής  

Η σύνδεση με ανοιχτό δοχείο διαστολής συνιστάται για λέβητες στερεών καυσίμων 

όπου η καύση δεν είναι πλήρως ελεγχόμενη. Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να 

τοποθετηθεί 2 με 3 m πάνω από το ψηλότερο σημείο του δικτύου θέρμανσης και θα 

πρέπει να διαθέτει φλοτέρ για τον έλεγχο της στάθμης του νερού του οποίου η 

λειτουργία θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά. Επίσης 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 βάνες ή άλλες βαλβίδες. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δύνεται στην προστασία του δοχείου διαστολής από τον παγετό καθώς 
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επίσης και των σωληνώσεων που συνδέουν το δοχείο διαστολής. Συνεπώς είναι 

απαραίτητη η μόνωση των σωληνώσεων αυτών. 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. Συνεπώς, συνιστάται η εγκατάσταση συστήματος κυκλοφορητή 

ανακυκλοφορίας ανάμεσα στην προσαγωγή και την επιστροφή (by-pass), το οποίο 

θα ελέγχεται από θερμοστάτη, ή με τρίοδη θερμοστατική βάνα (Εικόνα 42). Αυτό 

διασφαλίζει επιστροφές σταθερής θερμοκρασίας αλλά και σωστή θερμοκρασία 

προσαγωγής στα θερμαντικά σώματα.  

 

 
Εικόνα 42 Σύστημα by-pass με κυκλοφορητή, μόνωση και 3 θερμόμετρα (Thermostahl, 2011) 

12.3.3. Σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής  

Η σύνδεση του λέβητα με δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την προυπόθεση ότι λήφθηκαν υπόψη πρόσθετα μέτρα 

ασφαλείας που αφορούν την υπερθέρμανση και την αύξηση της πίεσης του 

συστήματος. Γενικά οι πιο κάτω εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 

την εγκατάσταση λέβητα με δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος: 

 To δοχείο διαστολής θα πρέπει να τοποθετείται στο σύστημα θέρμανσης σε 

σημείο όπου η στατική ή τελική πίεση του συστήματος είναι πάντα σταθερή, 

ανεξάρτητα από την λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας. Η θέση αυτή 

συστήνεται προκειμένου η πίεση στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας 
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κυκλοφορίας είναι επαρκής για τη λειτουργία της. Επίσης το σημείο 

πλήρωσης θα πρέπει να είναι μεταξύ του σημείου σύνδεσης του δοχείου 

διαστολής και της εισόδου της αντλίας κυκλοφορίας, όπως παρουσιάζεται 

στο πιο κάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Συνιστάται 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.  

 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 συνιστάται η πίεση της 

βαλβίδας ασφαλείας να είναι 10% μεγαλύτερη από την τελική πίεση του 

δοχείου διαστολής 

1 

4 

2 

2 

5 

3 

1 Λέβητας 

2 Αντλία κυκλοφορίας 

3 Κύκλωμα θέρμανσης 

4 Βαλβίδα ασφαλείας 

5 Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης  

δοχείου διαστολής 

Εικόνα 43 Προτεινόμενη θέση δοχείου διαστολής σε σύστημα θέρμανσης 
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 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά της υδροστατική πίεσης  μεταξύ 

της θέσης του δοχείου διαστολής και της βαλβίδα ασφαλείας  

 Θα πρέπει να υπολογίζεται η ολική ποσότητα του νερού του συστήματος το 

οποίο συμπεριλαμβάνει το νερό στις σωληνώσεις, στο λέβητα, στα 

συστήματα εκπομπής θερμότητας και στα βοηθητικά κυκλώματα. Σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός κρίνεται 

απαραίτητη η εκτίμηση της ποσότητας του νερού. 

 Ο ελάχιστος όγκος του δοχείου διαστολής, Vexp, θα πρέπει να υπολογίζεται. 

Ο ακριβής υπολογισμός του όγκου υπολογίζεται με βάσει το πρότυπο 

EN12828, το οποίο ορίζεται ως: 

𝑽𝒆𝒙𝒑,𝒎𝒊𝒏 = (𝑽𝒆 + 𝑽𝑾𝑹) ×
𝒑𝒆 + 𝟏

𝒑𝒆 − 𝒑𝒐
 

 

όπου, 

Vexp,min = συνολικός όγκος νερού στο σύστημα θέρμανσης [L] 

Ve = επιπλέον όγκος νερού που θα εισχωρήσει στο δοχείο (όγκος διαστολής) [L] 

VWR =όγκος νερού αποθήκευσης [L] 

Pe =τελική πίεση συστήματος [bar] 

po = αρχική πίεση αερίου στο δοχείο διαστολής [bar] 

 

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 (Πίνακας 22). Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για 

μέγιστη θερμοκρασία (θmax) 110 oC και όγκο νερού αποθήκευσης (VWR) ίσο 

με 0 λίτρα. 

 Για την πρόληψη της διάβρωσης του συστήματος προστίθεται χημικός 

αναστολέας στο θερμαντικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε ο αναστολέας να είναι συμβατός με το 

διάφραγμα και τα άλλα εξαρτήματα του κλειστού δοχείου διαστολής. 
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Πίνακας 22 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής για συστήματα θέρμανσης 

12.3.4. Βαλβίδα ασφαλείας  

Η βαλβίδα ασφαλείας θεωρείται απαραίτητη σε κάθε σύστημα θέρμανσης 

προκειμένου να προστατεύει το σύστημα από την υπέρβαση της μέγιστης 

επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Γενικά 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. Συγκεκριμένα η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει: 

 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) 

Ρύθμιση πίεσης βαλβίδας 

ασφαλείας 
3.0 bar 2.5 bar 2.0bar 

Φορτίο δοχείου 

διαστολής και αρχική 

πίεση συστήματος, po 

0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 0.5 bar 1.0 bar 

Συνολική ποσότητα του 

νερού στο σύστημα, 

Vsystem (Λίτρα) 

Όγκος δοχείου διαστολής (Λίτρα) 

50 4.2 5.4 7.8 4.7 6.7 11.8 5.6 10.0 

100 8.3 10.9 15.6 9.4 13.4 23.7 11.3 20.0 

150 12.5 16.3 23.4 14.1 20.1 35.5 16.9 30.0 

200 16.7 21.8 31.2 18.8 26.8 47.4 22.6 40.0 

250 20.8 27.2 39.0 23.5 33.5 59.2 28.2 50.0 

300 25.0 32.7 46.8 28.2 40.2 71.1 33.9 60.0 

350 29.1 38.1 54.6 32.9 46.9 82.9 39.5 70.0 

400 33.3 43.6 62.4 37.6 53.6 94.8 45.2 80.0 

450 37.5 49.0 70.2 42.3 60.3 106.6 50.8 90.0 

500 41.6 54.5 78.0 47.0 67.0 118.5 56.5 100.0 

Πολλαπλασιαστικός 

παράγοντας για 

διαφορετικό όγκο 

συστήματος 

0.0833 0.109 0.156 0.094 0.134 0.237 0.113 0.2 
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 να ρυθμίζεται ώστε να μην επιτρέπει την υπέρβαση της μέγιστης 

επιτρεπόμενης πίεσης σχεδιασμού του συστήματος και θα πρέπει να 

σχεδιάζεται ώστε η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν υπερβαίνει το 10%.  

 κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας, η πτώση πίεσης του σωλήνα εισόδου 

να μην 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 (Harterich et al., 

2013).  

 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. 

12.3.5. 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. Επομένως όπως 

παρουσιάστηκε στην Ενότητα 11.9.7., η θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας, 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 εγκαθιστάται σε 

λέβητες με σύνδεση κλειστού δοχείου διαστολής. Πιο κάτω παρουσιάζεται η 
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σχηματική διάταξη για την σωστή τοποθέτηση της θερμοστατικής βαλβίδας (Εικόνα  

44). 

 
 
Εικόνα 44 Σχηματική διάταξη τοποθέτησης θερμοστατικής βαλβίδας από υπερθέρμανση (ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε, 2015)  

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 45 

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.  

 

Εικόνα 45 Διαστασιολόγηση θερμοστατικής βαλβίδας (Thermostahl, 2011) 
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12.3.6. 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.  

Επιπλέον οι πιο κάτω παράμετροι θεωρούνται απαραίτητη 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 

Όσο αφορά το ελάχιστο πάχος της θερμομόνωσης, αυτό υπολογίζεται με βάση το 

πρότυπο EN12828 ανάλογα με την αγωγιμότητα του υλικού, λ, την εξωτερική 

διάμετρο των σωληνώσεων, d1, και σύμφωνα με τις κατηγορίες θερμομόνωσης που 

ορίζονται στο πρότυπο (Πίνακας 23). 
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Πίνακας 23 Πάχος θερμομόνωσης σε mm και συντελεστής θερμικής μεταφοράς για τις κατηγορίες 
θερμομόνωσης 1 και 2 

 

Class 1 

λ (W/m.K) UL 

(W/m.K) 

d1 

(mm) 0.03 0.04 0.05 0.06 

Thickness 

(mm) 

1 3 6 11 0.25 10 

5 7 11 16 0.29 20 

8 12 17 23 0.32 30 

10 14 20 28 0.35 40 

12 18 26 37 0.42 60 

 

Class 2 

λ (W/m.K) UL 

(W/m.K) 

d1 

(mm) 0.03 0.04 0.05 0.06 

Thickness 

(mm) 

2 5 8 14 0.23 10 

7 12 19 27 0.25 20 

11 17 25 36 0.28 30 

14 21 30 42 0.3 40 

17 26 37 50 0.36 60 

 

12.4. Καπνοδόχος 

Σημαντικό στοιχείο για την σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με λέβητα 

βιομάζας  είναι η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της καπνοδόχου. Η 

καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ελκυσμό για την έξοδο των καυσαερίων, 

προστασία έναντι δημιουργίας συμπυκνωμάτων και προστασία από καιρικά 

φαινόμενα. 

Συγκεκριμένα η καπνοδόχος θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω κριτήρια 

σύμφωνα με τον German Solar Energy Society and Ecofys (2005): 

 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. 
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 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  

 Θερμομόνωση. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει την κατάλληλη θερμομόνωση 

για την αποφυγή του φαινόμενου της συμπύκνωσης στις κρύες επιφάνειες 

της καπνοδόχου. Η θερμομόνωση τοποθετεέιται μεταξύ των διπλών 

τοιχωμάτων του εσωτερικού ανοξείδωτου σωλήνα 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, θόρηβος κα. 

Ο σχεδιασμός της καμινάδας είναι στοιχείο που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 

την απόδοση ενός συστήματος παραγωγής θερμότητας. Επομένως πριν την 

εγκατάσταση της καπνοδόχου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

κύρια σχεδιαστικά κριτήρια: 

 Η μορφή διατομής της καπνοδόχου. Η διατομή της καπνοδόχου πρέπει να 

είναι κυκλική η ορθογόνια και να διατηρεέιται 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 καμπής στην 

καπνοδόχο, τότε η καμπή δεν πρέπει να ξεπερνά της 20ο για ύψος 

καπνοδόχου άνω των 5 m (Εικόνα 47) (Περδίος, 2013). 

 Η διάμετρος της καπνοδόχου. Πρέπει να δύναιται ιδιαίτερη σημασία στην 

διάμετρο της καπνοδόχου γιατί μικρή διάμετρος καμινάδας σημαίνει ταχεία 
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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 συμπύκνωδης. Η διάμετρος 

(f) της καπνοδόχου μπορεί υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4705 

(Calculation of inside dimensions of chimneys; definitions, detailed example 

for calculation) το οποόιο βασίζεται στην αναλυτική σχέση του Γερμανού 

Μηχανικού Redtenbacher: 

𝐟 =
𝟐. 𝟕𝟓 × 𝐐

𝛈 × √𝚮
 

όπου, 

Q= Θερμική ισχύς λέβητα [kW] 

H= Ύψος καπνοδόχου        [m] 

η= συντελεστής που προκείπτει από τον συνδιασμό ύψους καπνοδόχου και 

ισχύος λέβητα 

Συνιστάται 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.   

 Το ύψος της καπνοδόχου. Η καπνοδόχος συνηστάται να εγκαταστάται στο 

εσωτερικό του κτηρίου και να έχει ύψος όχι μικρότερο από 6 m (Εικόνα 46) 

(German Solar Energy Society and Ecofys, 2005). Επίσης η καπνοδόχος θα 

πρέπει 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 (Εικόνα 47) (Περδίος, 2013). 

Καλό θα ήταν στην απόληξη της καπνοδόχου να τοποθετηθεί κάλυμμα έτσι 

ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ξένων αντικειμένων μέσα στην καπνοδόχο 

προστατεύoντας την συνάμα από καιρικά φαινόμενα. 
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Εικόνα 46 Διαστάσεις καπνοδόχου (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

 

Εικόνα 47 Απολήξεις καπνοδόχων (Περδίος, 2013) 

 Το μήκος και η διάμετρος της καπναγωγού. Η διάμετρος της καπναγωγού 

καθορίζεται με βάση το στόμιο εξόδου του λέβητα που έχει προβλέψει ο 

κατασκευαστής. Ο καπναγωγός  θα πρέπει να εχει το μικρότερο δυνατό 

μήκος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 m και πρέπει να είναι μικρότερο 

από το ¼ της καπνοδόχου.  Επιπλέον, ο καπναγωγός  θα πρέπει να έχει 

ανοδική κλίση 15-30ο (Περδίος, 2013) και να είναι θερμομονωμένος (π.χ. 

πετροβάμβακας) όπως φαίνεται στην Εικόνα 48. 
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Εικόνα 48 Σύνδεση καπναγωγού μεταξύ λέβητα και καπνοδόχου (German Solar Energy Society and Ecofys, 
2005) 

Για την βελτίωση του ελκυσμού στην καμινάδα συνιστάται η εγκατάσταση ντάμπερ 

(Εικόνα 49). Το ντάμπερ καμινάδας 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 

ντάμπερ ανοίγει και περιορίζει την υποπίεση με τη συμπλήρωση της ποσότητας του 

αέρα που παρέχεται. Μόλις η πίεση επέλθει στο επιθυμητό επίπεδο το ντάμπερ 

κλείνει και πάλι. Η εγκατάσταση του ντάμπερ στον καπναγωγό βοηθά στην ρύθμιση 

του ελκυσμού που απαιτείται για την έξοδο των καυσαερίων συνησφέροντας, 

ταυτόχρονα, στην ομοιόμορφη καύση και την εξοικονόμηση ενέργειας (Harterich et 

al., 2013). 

  

Εικόνα 49 Τάμπερ καμινάδας (Weber and Kutzner, n.d.) 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

109 | P a g e  
 

Το CEN/TC 166 είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή που αναπτύσσει τα 

προκαταρκτικά πρότυπα σχετικά με τις  καπνοδόχους και τους αεραγωγούς  που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προϊόντων της καύσης από τα συστήματα 

θέρμανσης προς την ατμόσφαιρα καθώς και τα υλικά σύνδεσης και τα παρελκόμενα 

που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Στο σύνολο υπάρχουν 

διαθέσιμα 38 πρότυπα CEN για τις  καπνοδόχους και τους αεραγωγούς, τα οποία 

βρίσκονται είτε σε πλήρη ισχύ είτε σε στάδιο επεξεργασίας. Ο πίνακας 24 

παρουσιάζει τα κύρια πρότυπα που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις και μεθόδους 

δοκιμών των διάφορων τύπων καπνοδόχων και αεραγωγών. 

Πίνακας 24 Κύρια πρότυπα για καπνοδόχους και αεραγωγούς 

Πρότυπο Τίτλος Κατάσταση 

EN 13063-1:2005+A1:2007 

Chimneys - System chimneys with clay/ceramic 

flue liners - Part 1: Requirements and test 

methods for sootfire resistance 

Σε ισχύει 

EN 13063-2:2005+A1:2007 

Chimneys - System chimneys with clay/ceramic 

flue liners - Part 2: Requirements and test 

methods under wet conditions 

Σε ισχύει 

EN 13063-3:2007 

Chimneys - System chimneys with clay/ceramic 

flue liners - Part 3: Requirements and test 

methods for air flue system chimneys 

Σε ισχύει 

EN 13069:20005 
Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system 

chimneys - Requirements and test methods 
Σε ισχύει 

EN 13216-1:2004 
Chimneys - Test methods for system chimneys - 

Part 1: General test methods 
Σε ισχύει 

EN 13502:20002 
Chimneys - Requirements and test methods for 

clay/ceramic flue terminals 
Σε ισχύει 

EN 1443:2003 Chimneys – General  requirements Σε ισχύει 

EN 1457-1:2012 

Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue 

liners operating under dry conditions - 

Requirements and test methods 

Σε ισχύει 

EN 1457-2:2012 

Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue 

liners operating under wet conditions - 

Requirements and test methods 

Σε ισχύει 

EN 15287-1:2007+A1:2010 

Chimneys - Design, installation and 

commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys 

for non-roomsealed heating appliances 

Σε ισχύει 

EN 15287-2:2008 

Chimneys - Design, installation and 

commissioning of chimneys - Part 2: 

Chimneys for roomsealed appliances 

Σε ισχύει 
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EN 1856-1:2009 
Chimneys - Requirements for metal chimneys - 

Part 1: System chimney products 
Σε ισχύει 

EN 1856-2:2009 

Chimneys - Requirements for metal chimneys - 

Part 2: Metal flue liners and connecting  flue 

pipes 

Σε ισχύει 

EN 1859:20009+A1:2013 Chimneys - Metal chimneys - Test methods Σε ισχύει 

FprEN 16475-3 

Chimneys - Accessories - Part 3: Draught 

regulators, standstill opening devices and 

combined secondary air devices - Requirements 

and test methods 

Στάδιο 

επεξεργασίας 

prEN 16475-2 
Chimneys - Accessories - Part 2: Chimney fans - 

Requirements and test methods 

Στάδιο 

επεξεργασίας 

 

12.5. Αποθήκευση  

12.5.1. Ξύλα 

Η καταλληλότητα των ξύλων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό υγρασίας 

τους. Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες Ενότητες η μεγάλη ποσότητα υγρασίας 

στο ξύλο μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του λέβητα καθώς και προβλήματα στην 

καπνοδόχων και στον εξοπλισμό του λέβητα. Για την αποφυγή αυτών των 

προβλημάτων θα πρέπει τα ξύλα να αποθηκεύονται και να ξεραίνονται. Όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 50 το ιδανικό είναι τα ξύλα να αποθηκεύονται για 24 

μήνες έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη ποσότητα υγρασίας για καύση.   

 

Εικόνα 50 Καμπύλη ξηρότητας ξύλων (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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Όσο αφορά τον τρόπο και χώρο αποθήκευσης των ξύλων, αυτά θα πρέπει να 

καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις: 

 Τα ξύλα πρέπει να είναι τεμαχισμένα και έτοιμα προς χρήση 

 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. Η πιο κάτω εμπειρική σχέση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί: 

Ό𝛄𝛋𝛐𝛓 𝛂𝛑𝛐𝛉ή𝛋𝛆𝛖𝛔𝛈𝛓 ( 𝐕𝐀) = 𝟏. 𝟓 × Ό𝛄𝛋𝛐𝛓 𝛏ύ𝛌𝛐𝛖 (𝐕) 

12.5.2. Πελλέτες 

Στα συστήματα θέρμανσης με λέβητες πελλέτας, οι πελλέτες αποθηκεύονται σε 

ειδικά διαμορφωμένα λεβητοστάσια ή σε ειδικές αποθήκες έξω από το σπίτι. Οι 

πελλέτες παραδίδονται χύμα στην κατοικία μέσω φορτηγών και μεταφέρονται για 

αποθήκευση μέσω σωλήνα πλήρωσης. Ο χώρος αποθήκευσης δεν θα πρέπει να 

βρίσκεται πέραν των 30 μέτρων από το σημείο όπου βρίσκεται το φορτηγό. 

Σημαντικό είναι το δωμάτιο αποθήκευσης να έχει τουλάχιστον έναν εξωτερικό τοίχο 

έτσι ώστε ο σωλήνας πλήρωσης να είναι εύκολα προσβάσιμος από έξω. Επίσης το 

δωμάτιο αποθήκευσης πρέπει να παραμείνει στεγνό και να προστατεύεται από την 

υγρασία καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνο προκειμένου να προστατεύονται οι 

πελλέτες. 

Συγκεκριμένα το δωμάτιο αποθήκευσης θα πρέπει να έχει ορθογώνιο σχήμα ενώ το 

πλάτος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 m. Για παράδειγμα διαστάσεις όπως 2 m x 3 

m ή 1.8 m x 3.2 m είναι προτιμότερες. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 
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μέγεθος του δωματίου αποθήκευσης εξαρτάται από τη ζήτηση θερμότητας του 

κτηρίου προκειμένου να υπάρχει αποθηκευμένη  ποσότητα καυσίμου για ένα 

χρόνο. 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. 

Πιο κάτω περιγράφεται σχετικό παράδειγμα: 

Έχει υπολογιστεί ότι το θερμικό φορτίο μίας  κατοικίας είναι 12 kW. Τότε ο όγκος 

του δωματίου αποθήκευσης υπολογίζεται όπως, 

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 

Εμπειρικά ο όγκος αποθήκης των πελλετών ισούται με 1.5 φορά τον όγκο της 

πελλέτας που ισοδυναμεί με την ετήσια  ζήτηση καυσίμου (π.χ. 7.2 m3 x 1.5 = 10.8 

m3). 

Η αποθήκευση των πελλετών μπορεί να γίνει ουσιαστικά με έξι διαφορετικούς 

τρόπους οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για διαφορετικούς χώρους και 

αφορούν τις περιπτώσεις που γίνεται χρήση λέβητα με αυτόματη τροφοδοσία. Οι 
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τρόποι αυτοί χρησιμοποιούν τέσσερις διαφορετικές μονάδες αποθήκευσης, οι 

οποίες είναι το σιλό, η αποθήκη, οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης και οι χοάνες 

αποθήκευσης. Παρακάτω θα γίνει περιγραφεί των έξι τύπων αποθήκευσης ως προς 

τον τρόπο λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 

Μεταφορά με κοχλία από το σιλό 

Το σύστημα μεταφοράς των πελλετών από το σιλό με κοχλία 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 όπως φαίνεται στην Εικόνα 

51. 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 (Εικόνα 52). Μετά το γέμισμα του σιλό πρέπει να αφήνεται 

κάποιος χρόνος για να διαφύγει ο συσσωρευμένος αέρας και στη συνέχεια να 

λειτουργήσει ο λέβητας. Η μεταφορά των πελλετών στον λέβητα πραγματοποιείται 

από το κάτω μέρος του σιλό με την χρήση κοχλία. Γενικά η μεταφορά  πελλετών με 

κοχλία από το σιλό αποτελεί ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα αποθήκευσης σε 

λεβητοστάσια ενώ δεν χρειάζεται  μεγάλη συντήρηση.  

Εικόνα 51 Μεταφορά πελλετών με κοχλία από το σιλό (Πέρδιος, 2013) 
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Εικόνα 52 Γέμισμα σιλό με φορτηγό πελλετών (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Μεταφορά με αναρρόφηση από το σιλό 

Το σύστημα μεταφοράς των πελλετών με αναρρόφηση από το σιλό είναι κατάλληλο 

όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του λέβητα και του σιλό στον ίδιο 

χώρο. Το σύστημα αυτό είναι τεχνικά πανομοιότυπο με το σύστημα μεταφορά με 

κοχλία από το σιλό. 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 

(Εικόνα 53). Σημαντικό είναι η απόσταση μεταξύ του λέβητα και του σιλό να μην 

ξεπερνά τα 20 m. Επίσης κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, 

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι σωλήνες και οι συνδέσεις από και προς το σιλό είναι 

απόλυτα αεροστεγές. 

 

Εικόνα 53 Μεταφορά πελλετών με αναρρόφηση από το σιλό (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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Μεταφορά με αναρρόφηση από την αποθήκη 

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς πελλετών με αναρρόφηση από 

την αποθήκη 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 (Εικόνα 54). 

 

Εικόνα 54 Μεταφορά πελλετών με αναρρόφηση από την αποθήκη (Περδίος, 2013) 

Το  συγκεκριμένο 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  με διάφορους τρόπους. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 55, μπορεί είτε να συζευχθεί με ένα κεντρικά εγκατεστημένο 

κοχλία ή να συνδεθεί με τρεις ή τέσσερις σωλήνες αναρρόφησης των οποίων τα 

ακροφύσια τοποθετούνται στο πάτωμα της αποθήκης. Στην περίπτωση αυτή ο 

κοχλίας αδειάζει τις πελλέτες σε ένα σημείο όπου με την αναρρόφηση του αέρα 

(αντλία κενού) μεταφέρονται στον λέβητα. 
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Εικόνα 55 Κοχλίας με σωλήνες αναρρόφησης (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Ένας άλλο τρόπος είναι να εγκατασταθούν σωλήνες αναρρόφησης στο δάπεδο της 

αποθήκης όπου οι πελλέτες θα αναρροφώνται  και θα μεταφέρονται στο λέβητα. 

Συνιστάται όπως οι σωλήνες αναρρόφησης  βιδώνονται στο δάπεδο της αποθήκης 

σε διαστήματα 50 με 75 cm (Εικόνα 56).  

 

Εικόνα 56 Σύστημα αναρρόφησης τοποθετημένο στο δάπεδο της αποθήκης (German Solar Energy Society and 
Ecofys, 2005) 

Μεταφορά με κοχλία από την αποθήκη 

Η δομή αποθήκευσης των πελλετών του συστήματος μεταφοράς με κοχλία  από την 

αποθήκη είναι πανομοιότυπη με το σύστημα μεταφοράς με αναρρόφηση από 

αποθήκη. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο μεταφοράς των πελλετών όπου στο 

σύστημα αυτό μεταφέρονται από την αποθήκη με κοχλίες αντί με σύστημα 
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αναρρόφησης. Από τεχνικής άποψης ο μηχανισμός μεταφοράς των πελλετών στο 

λέβητα είναι πανομοιότυπος με το σύστημα μεταφοράς με κοχλία από το σιλό. 

Η αποθήκη των πελλετών θα πρέπει να είναι σε ειδικά εξοπλισμένο κλειστό 

δωμάτιο της οποίας η εγκάρσια τομή παρουσιάζεται στην Εικόνα 57. 

 

Εικόνα 57 Τομή αποθήκης για μεταφορά πελλετών με κοχλία (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Η αποθήκη πελλέτας θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές κατασκευαστικές 

απαιτήσεις. Το σημαντικό είναι τα δομικά στοιχεία του κελύφους της αποθήκης να 

είναι σε θέση να αντέχουν τα φορτία που ασκούνται από τις πελλέτες. Μερικές 

κατασκευαστικές λύσεις μπορεί να είναι: 

 ενισχυμένο σκυρόδεμα 10 cm 

 τσιμεντομπλόκ, 11.5 cm με επίχρισμα και στις δύο πλευρές 

 σύνηθες τούβλο, 12 cm, με επίχρισμα και στις δύο πλευρές 

Άλλες σημαντικές απαιτήσεις είναι: 

 το μήκος της αποθήκης δεν πρέπει είναι μεγαλύτερο από 5 m και το ύψος 

μεγαλύτερο από 2.5 m.  

 Η Πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω και να κλείνει απολύτως στεγανά  
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 Το εσωτερικό των πόρτων  πρέπει να προστατεύονται με ξύλινες σανίδες, με 

ελάχιστο πάχος 3 cm, έτσι ώστε να προστατεύονται οι πελλέτες από την 

πίεση που εξασκεί η πόρτα (Εικόνα 58). 

 Η λαβή της πόρτας πρέπει να αφαιρεθεί από την μέσα πλευρά της πόρτας 

ενώ η κλειδαριά της πόρτας θα πρέπει να σφραγίζεται με ισχυρή μονωτική 

ταινία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή σκόνης (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα 58 Λεπτομέρειες στην πόρτας της αποθήκης (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

 Προστατευτικό τοίχωμα από ανθεκτικό ελαστικό υλικό και διαστάσεις 1.25 

m x 1.5 m θα πρέπει να κρεμιέται απέναντι από τους σωλήνες πλήρωσης με 

διάκενο 20 cm μεταξύ αυτού και του οπίσθιου τοιχώματος. Ο σκοπός του 

είναι να προστατεύει τις πελλέτες από την συμπίεση τους στον τοίχο (Εικόνα 

57). 

 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. Συγχρόνως τα προστατευτικά αυτά 

καλύμματα θα πρέπει να τοποθετούνται σωστά για την αποφυγή 

καταστροφής των πελλετών. (Εικόνα 60). 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα στην αποθήκη 

όπως πρίζες, διακόπτες και λαμπτήρες. 
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Σύμφωνα με τις πιο πάνω απαιτήσεις,  η Εικόνα 59 παρουσιάζει την κάτοψη μίας 

ιδανικής αποθήκης πελλέτας. 

  

Εικόνα 59Κάτοψη αποθήκης για τη μεταφορά πελλετών με κοχλία (Περδίος, 2013) 

  

Εικόνα 60 Ορθή εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Για την μεταφορά και αποθήκευση των πελλετών, δύο σωλήνες πλήρωσης 

τοποθετούνται στο πάνω μέρος της αποθήκης. Τα ανοίγματα που θα τοποθετηθούν 

οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν διάμετρο μεταξύ 12.5-15 cm ενώ οι σωλήνες 

συστήνονται να είναι από PVC ή από  πολυαιθυλένιο. Επίσης οι σωλήνες πλήρωσης 

πρέπει να είναι γειωμένες για την αποφυγή ανάπτυξης ηλεκτροστατικών φορτίων 

κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας, η οποία γίνεται όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί. 
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Τέλος για την 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. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 61, τα ξύλινα αυτά 

τοιχώματα δημιουργούν μια χοάνη που βοηθάει τις πελλέτες να κινούνται προς τα 

κάτω όπου βρίσκεται ο κοχλίας. Στην πάνω και κάτω πλευρά των τοιχωμάτων αλλά 

και πάνω από τον κοχλία στερεώνονται μεταλλικά φύλλα τα οποία διευκολύνουν 

την ομαλή ροή των πελλετών καθώς και ταινίες από σφουγγάρι με κύριο συστατικό 

το καουτσούκ.  

 

Εικόνα 61 Κατασκευή κεκλιμένου δαπέδου (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Μεταφορά με αναρρόφηση από υπόγεια δεξαμενή 

Το σύστημα μεταφοράς των πελλετών με αναρρόφηση από υπόγεια δεξαμενή, 

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 (Εικόνα 62).  
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Εικόνα 62 Μεταφορά πελλετών με αναρρόφηση από υπόγεια δεξαμενή (Περδίος,2013) 

Η εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιείται σε 4 στάδια τα οποία 

περιγράφονται πιο κάτω: 

 Στάδιο 1: Αρχικά ο εκσκαφέας ανοίγει ένα λάκκο με μέγιστο βάθος 3 m. 

Κατά την εκσκαφή θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις υγείας και την 

ασφάλειας ενώ με το τέλος της εκσκαφής θα πρέπει να τοποθετούνται 

καλούπια στο λάκκο για την αποφυγή τυχόν κατάρρευσης του. Επίσης 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: Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής εργασίας, η δεξαμενή 

συνδέεται με τον λέβητα και εξοπλίζεται με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

Επίσης ειδικό σύστημα εγκαθιστάτε στην δεξαμενή το οποίο απομακρύνει 

την υγρασία συμπύκνωσης που δημιουργείται λόγω θερμοκρασιακών 

διακυμάνσεων. 

 Στάδιο 4: Τέλος το γέμισμα της δεξαμενής πραγματοποιείται από το πάνω 

μέρος και η μεταφορά των πελλετών στο λέβητα πραγματοποιείται με 

αναρρόφηση μέσω διπλού σωλήνα (Εικόνα 63). Η διαδικασία τροφοδοσίας 

είναι η ίδια  με τους άλλους τρόπους αποθήκευσης. 
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Εικόνα 63 Γέμισμα υπόγειας δεξαμενής (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

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 (Εικόνα 64).   

 

Εικόνα 64 Συνδυασμένο σύστημα λέβητα και χοάνης (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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12.5.3. Θρυμματισμένα ξύλα 

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. Συνιστάται 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. Λαμβάνοντας 

υπόψη της πιο πάνω απαιτήσεις η τροφοδότηση και κατασκευή της αποθήκης 

πραγματοποιείται με 6 διαιρετικούς τρόπους, οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω.   

 Εσωτερική αποθήκη με άμεση πρόσβαση του οχήματος τροφοδοσίας 

Η αποθήκη βρίσκεται εσωτερικά του κτιρίου, με άνοιγμα προς τα έξω, για την 

άμεση πρόσβαση του φορτωτή ο οποίος μεταφέρει τα θρυμματισμένα ξύλα  από το 

όχημα τροφοδοσίας (Εικόνα 65). Η μεταφορά του καυσίμου στον λέβητα γίνεται με 

κοχλία. Στην έξοδο της αποθήκης κατασκευάζεται στηθαίο από σκυρόδεμα ή 

τοποθετείται χαλύβδινος στρωτήρας προκειμένου τα θρυμματισμένα ξύλα να μην 

γλιστρούν προς τα έξω. 

 

Εικόνα 65 Εσωτερική αποθήκη με άμεση πρόσβαση του οχήματος τροφοδοσίας (German Solar Energy Society 
and Ecofys, 2005) 
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Εσωτερική αποθήκη χωρίς πρόσβαση του οχήματος τροφοδοσίας 

Η αποθήκη βρίσκεται εσωτερικά του κτιρίου σε ξεχωριστό χώρο χωρίς την άμεση 

πρόσβαση του φορτωτή. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 66  τα θρυμματισμένα ξύλα 

οδηγούνται οριζόντια με ιμάντα μεταφοράς και πέφτουν διαμέσου ενός κάθετου 

αγωγού σε ένα κοχλία ο οποίος, στη συνέχεια, μεταφέρει τα θρυμματισμένα ξύλα 

στο λέβητα για καύση. 

 

Εικόνα 66 Εσωτερική και εξωτερική αποθήκη (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Αποθήκη με προκαταρτική ξήρανση 

Η αποθήκη αποτελείται από δύο στάδια αποθήκευσης. Όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 65, αρχικά τα φρέσκα θρυμματισμένα ξύλα αποθηκεύονται στην ζεστή 

οροφή του λεβητοστασίου όπου και ξεραίνονται εντελώς. Μετά την ξήρανση, τα 

θρυμματισμένα ξύλα ρίχνονται στον πραγματικό χώρο αποθήκευσης τους. Από 

αυτό το χώρο μεταφέρονται στο λέβητα με κοχλία. 
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Εικόνα 67 Αποθήκη με προκαταρτική ξήρανση 

Εσωτερική και εξωτερική αποθήκη 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει εξωτερικά μια μικρή υπόγεια αποθήκη όπου ο 

φορτωτής τοποθετεί τα θρυμματισμένα ξύλα, τα οποία μεταφέρονται με ένα 

μεγάλο κοχλία στην εσωτερική κύρια αποθήκη (Εικόνα 68). Ο κοχλίας αυτός είναι 

μόνιμα εγκατεστημένος και έχει ελάχιστη διάμετρο 30 cm. Μέσω άλλου κοχλία 

γίνεται η μεταφορά των θρυμματισμένων ξύλων από την κύρια αποθήκη στον 

λέβητα, ο οποίος βρίσκεται σε διπλανό κτίριο. 

  

Εικόνα 68 Εσωτερική και εξωτερική αποθήκη (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 
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Υπόγεια εξωτερική αποθήκη 

Η αποθήκη είναι υπόγεια και βρίσκεται εξωτερικά της κατοικίας. Ο τρόπος αυτός 

εφαρμόζεται όταν ο χώρος μέσα στο κτίριο δεν επαρκεί και το λεβητοστάσιο 

βρίσκεται στο υπόγειο. Η αποθήκη είναι κατασκευασμένη από μπετόν και 

συνορεύει με το λεβητοστάσιο. Το γέμισμα της αποθήκης γίνεται από το πάνω 

μέρος απευθείας από το όχημα τροφοδοσίας και από εκεί μεταφέρεται με κοχλία 

στον λέβητα (Εικόνα 69). 

  

 
Εικόνα 69 Υπόγεια εξωτερική αποθήκη (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

Ισόγεια εξωτερική αποθήκη 

Σε περίπτωση που το λεβητοστάσιο είναι εγκατεστημένο στο ισόγειο της κατοικίας 

και ο χώρος εσωτερικά δεν είναι επαρκείς, τότε  η αποθήκη κατασκευάζεται 

εξωτερικά δίπλα από το λεβητοστάσιο. Η αποθήκη είναι από μπετόν και διαθέτει 

άνοιγμα στο πάνω μέρος όπου μπορεί να γεμίζει με φορτωτή.  Η μεταφορά του 

καυσίμου από την αποθήκη στον λέβητα γίνεται με κοχλία (Εικόνα 70). 
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Εικόνα 70 Ισόγεια εξωτερική αποθήκη (German Solar Energy Society and Ecofys, 2005) 

13. 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.   

Κάθε σύστημα θέρμανσης έχει διαφορετικές απαιτήσεις συντήρησης, οι οποίες 

γενικά καθορίζονται από τους εκάστοτε κατασκευαστές. Επομένως είναι ορθό 

πρώτα να ελέγχεται το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή 

προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε συντήρηση από τον εγκαταστάτη.  

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο εξοπλισμός του συστήματος θέρμανσης λεβήτων 

βιομάζας, που τυπικά χρειάζονται συντήρηση και καθαρισμό: 

 Κορμός Λέβητα 

 Καπνοδόχος 

 Καπναγωγός 

 Δοχείο διαστολής 

 Βαλβίδες ασφαλείας 

 Βαλβίδα προστασίας από υπερθέρμανση 
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 Υδροστατική βαλβίδα 

 Θάλαμο καύσης 

 Ανεμιστήρας  

 Πόρτες λέβητα 

 Εναλλάκτης θερμότητας 

 Φλογαυλοί 

 Στροβιλιστές 

 Εστία καύσης 

 Δοχείο στάχτης 

 Σωλήνες σύνδεσης νερού 

 Κοχλίας 

 Θερμόμετρα 

 Μανόμετρα 

 Ηλεκτρονικός πίνακας 

 Ηλεκτρικά καλώδια 

 Αισθητήρες 

13.1. Διαστήματα συντήρησης 

13.1.1. Καθημερινή συντήρηση  

Καθημερινά θα πρέπει να ελέγχεται η καθαρότητα του λεβητοστασίου και η σωστή 

λειτουργία του λέβητα. Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος της πίεσης 

του δικτύου, της ποσότητας του καυσίμου στη δεξαμενή αποθήκευσης, της 

ποσότητας της στάχτης στο λέβητα ενώ θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση και η 

λειτουργία όλων των ασφαλιστικών διατάξεων. Έλεγχος πρέπει να διενεργείται στον 

κορμό του λέβητα και στην μόνωση τους συστήματος για πιθανά σημάδια φθοράς, 

διάβρωσης ή άλλης αλλοίωσης. Σε περίπτωση που η στάχτη συσσωρεύεται στην 

εστία καύσης, εμποδίζοντας τη τροφοδοσία και τη καύση του καυσίμου θα πρέπει 

να καθαρίζεται. Κατά την καύση του ξύλου παράγεται στάχτη περίπου 0,5 έως 1,5% 

του βάρους του ξύλου, ανάλογα βέβαια από την ποιότητα του καυσίμου.  Επομένως 

η στάχτη θα πρέπει να αφαιρείτε χειροκίνητα σε τακτά χρονικά διαστήματα (Cooke 

& Russell, 2007). Τα χρονικά διαστήματα καθαρισμού μπορεί να είναι μεγαλύτερα ή 
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μικρότερα από τα προτεινόμενα, για τον λόγο ότι εξαρτώνται εκτός από την 

ποιότητα του καυσίμου  και από την συχνότητα ανάματος και σβησίματος του 

λέβητα (ζήτηση θέρμανσης).  

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 (Εικόνα 71). Η στάχτη θα πρέπει να 

απορρίπτεται σε κατάλληλο δοχείο καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να 

περιέχει ζεστά σωματίδια ακόμα και μετά από μακρά διαστήματα παύσης. 

13.1.2. 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, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Εικόνα 71.   

 
 

  
Εικόνα 71 Εργαλεία καθαρισμού λέβητα (THERMOSTAHL BIOENERGY, 2014) 

Είναι σημαντικό ο λέβητας 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 ώστε ο λέβητας να τεθεί εκτός λειτουργίας 

 Άνοιγμα πάνω πόρτας για άμεση πρόσβαση στον εναλλάκτη  

 Αφαίρεση των στροβιλιστών από τους φλογαυλούς. Ο ρόλος των 

στροβιλιστών στους φλογαυλούς είναι να περιστρέφουν τα καυσαέρια, ώστε 
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να είναι σε συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του αυλού, μεταδίνοντας έτσι 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θερμότητα  

 Καθαρισμός φλογαυλών με το κατάλληλο εργαλείο (αποξεστήρα) (Εικόνα 

72)  

 Καθαρισμός στροβιλιστών 

 Συναρμολόγηση στροβιλιστών. Οι στροβιλιστές θα πρέπει να τοποθετούνται 

στους φλογαυλούς μέχρι το τέρμα. 

 Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας του κυλινδρικού εναλλάκτη με το 

αντίστοιχο εργαλείο (Εικόνα 73). 

 Ξύσιμο και αφαίρεση της στάχτη και των υπολειμμάτων της καύσης από τα 

τοιχώματα του λέβητα. 

 Άνοιγμα κάτω πόρτας και καθαρισμός θαλάμου καύσης 

  

 
 
Εικόνα 72 Καθαρισμός εναλλάκτη (THERMOSTAHL BIOENERGY, 2014) 

 
 
Εικόνα 73 Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας εναλλάκτη (THERMOSTAHL BIOENERGY, 2014) 
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13.1.3. Μηνιαία συντήρηση  

Γενικά κατά την μηναία συντήρηση θα πρέπει να ελέγχετε η κατάσταση του λέβητα 

και η καθαρότητά του. Συγκεκριμένα,  θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασης 

της εστίας καύσης, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν στερεά 

υπολείμματα ή άλλα υπολείμματα καύσης. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται  η 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οπές της εστίας καύσης. Θα πρέπει να είναι 

καθαρές  εξασφαλίζοντας την ελεύθερη διέλευση του αέρα μέσα από αυτές. 

Έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στη στεγανότητα των πορτών και την κατάσταση του 

κορδονιού στεγανοποίησης του λέβητα. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η σωστή 

λειτουργία του ανεμιστήρα και η καθαρότητα των στροβιλιστών.  

Πολύ σημαντικό είναι ο έλεγχος της κατάστασης και της καθαριότητας της 

καπνοδόχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία που συσσωρεύεται η 

στάχτη όπως οριζόντια τμήματα, καμπύλες κτλ. Καθαρή καμινάδα σημαίνει 

ομαλότερη ροή καυσαερίων και οικονομία στα καύσιμα. Τέλος θα πρέπει να 

επιθεωρείτε η καθαριότητα του καπνοσυλλέκτη μέσω της ειδικής θυρίδας που 

διαθέτει. 

13.2. Συντήρηση καπνοδόχου 

Η συντήρηση της καπνοδόχου είναι σημαντική και θα πρέπει να πραγματοποιείται 

τακτικά. Αρχικά θα πρέπει να διενεργείται εξωτερικός οπτικός έλεγχος της 

καπνοδόχου όπου θα ελέγχονται οι συνδέσεις της καπνοδόχου από πιθανή φθορά, 

οξειδώσεις και διαρροές καυσαερίων. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 

της μόνωσης και της καθαρότητας της καπνοδόχου από πιθανά κατάλοιπα καύσης, 

ξένα αντικείμενα και συσσώρευση υγροποιήσεων. Τέλος θα πρέπει να γίνεται 

οπτικός έλεγχος στο τερματικό καπέλο της καπνοδόχου και στο σημείο σύνδεσης 

του καπναγωγού με τον λέβητα. 

Όσο αφορά τον καθαρισμό 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 
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γενικά σημεία αλλαγής πορείας, στα οποία συσσωρεύονται συχνότερα τα 

κατάλοιπα της καύσης 

13.3. 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. Αρχικά ο κοχλίας θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για περίπου 15 

λεπτά και μετά να απενεργοποιείτε. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει καθαρισμός 

του κοχλία από τυχόν στερεά κατάλοιπα ή στάχτη. Όσο αφορά τον 

ηλεκτρομειωτήρα, αυτός χρειάζεται απλό καθάρισμα και όχι πρόσθετη συντήρηση, 

για το λόγο ότι διαθέτει έδρανα με εσωτερική λίπανση. Κατά τον καθαρισμό 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 ανάμεσα στον 

κοχλία και το τοίχωμα του αγωγού, ο κοχλίας θα πρέπει να αφαιρείται και ο αγωγός 

να καθαρίζεται, αφού πρώτα η λειτουργία του λέβητα τερματιστεί, ο λέβητας έχει 

κρυώσει και έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.  

13.4. Συντήρηση Δοχείων Διαστολής 

13.4.1. 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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13.4.2. 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. 

13.5. Συντήρηση μετά από υπερθέρμανση  

Στην περίπτωση που προκύψει υπερθέρμανση του λέβητα είτε λόγο επιστροφής 

φλόγας είτε λόγο μακράς διακοπής ρεύματος, ενδέχεται να ενεργοποιείται το 

σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Στην περίπτωση αυτή, η βαλβίδα 

προστασίας θα ενεργοποιηθεί και θα επιτρέψει την είσοδο κρύου νερού στο 

λέβητα. Αφού 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. Στην  συνέχεια το σύστημα πρέπει να αναπληρωθεί με νερό 

και να ελεγχτεί η σωστή λειτουργία όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και του 

κυκλοφορητή. Επίσης έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί στην πίεση  και στην 

θερμοκρασία του λέβητα.  

Στην περίπτωση της υπερθέρμανσης, ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται 

διακόπτοντας την παροχή ρεύματος στον ανεμιστήρα και στον κινητήρα . Επομένως 

θα χρειαστεί η χειροκίνητη επαναφορά του θερμοστάτη και η επανεκκίνηση του 

συστήματος. Τέλος θα πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια της υπερθέρμανσης και να 

διορθωθούν. 

13.6. Συντήρηση μετά από μακρά διακοπή λειτουργίας 

Σε περίπτωση που υπάρχει μακρά διακοπή λειτουργίας του λέβητα, κρίνεται 

απαραίτητη η γενική συντήρηση και ο καθαρισμός του, όπως περιγράφτηκε στην 

Ενότητα 13.1.2.. Επιπλέον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 

 Έλεγχος  της κατάστασης των καλωδίων και των αισθητήρων.  
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 Επιθεώρηση του συστήματος για τυχόν φθορές  

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας θερμομέτρων  

 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  

13.7. 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. Γενικά 

συνιστάται όπως υπάρχει εγκατεστημένη συσκευή UPS με μπαταρία, η οποία θα 

παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία στο κυκλοφορητή για τουλάχιστον 30 λεπτά.  

13.8. Μετρήσεις καυσαερίων 

Για την σωστή ρύθμιση και βελτιστοποίηση της καύσης του λέβητα θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται μετρήσεις στα καυσαέρια με την χρήση ειδικών οργάνων. Οι 

μετρήσεις αυτές αφορούν τον δείκτη της αιθάλης, τη περιεκτικότητα των 

καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα(C02), τη 

θερμοκρασία των καυσαερίων και της απόδοσης του λέβητα. 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 (Harterich, Herr, Steinmuller, & 

Φαντάκης, 2013). 
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13.8.1. Μέτρηση αιθάλης 

Η τρόμπα αναρρόφησης καυσαερίων χρησιμοποιείται για την μέτρηση του δείχτη 

αιθάλης στα καυσαέρια (Εικόνα 74). Με την βοήθεια ειδικού χαρτιού 

φιλτραρίσματος, το οποίο τοποθετείται στην άκρη της τρόμπας, τα καυσαέρια  

εξαναγκάζονται να περάσουν μέσα από αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία κηλίδας στο χαρτί. Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση της κηλίδας αυτής με 

άλλες πρότυπες κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται σε ένα κανόνα δειγμάτων όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 75. Στην κλίμακα, κάθε απόχρωση του γκρι αντιστοιχεί σε 

κάποια περιεκτικότητα αιθάλης. Συνεπώς μέσα από την σύγκριση καθορίζεται 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 (Εικόνα 75). Σε 

αντίθετη περίπτωση αυτό σημαίνει ότι η περιεκτικότητα της αιθάλης στα καυσαέρια 

είναι μεγάλη και άρα υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα άκαυστου καυσίµου  στα 

καυσαέρια και μικρή παροχή αέρα. Η τιµή του δείκτη θα πρέπει να πλησιάζει το 0 

της κλίµακας. 

 

Εικόνα 74 Μετρητής αιθάλης (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, 2015) 

 

Εικόνα 75Κανόνας μέτρησης αιθάλης (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

136 | P a g e  
 

13.8.2. Μέτρηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Η μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 γίνεται με τη συσκευή που 

απεικονίζεται στην Εικόνα 76. 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.  Μειωμένη περιεκτικότητα CO2 στα καυσαέρια, σημαίνει μεγάλη περίσσεια 

αέρα καύσης και συνεπώς θα πρέπει να μειωθεί η παροχή του αέρα του 

ανεμιστήρα. Ικανοποιητικά ποσοστά CO2 θεωρούνται από 8.5–10.5 % (Harterich, 

Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013).  

 

Εικόνα 76 Συσκευή μέτρησης CO2 (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 

13.8.3. Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων  

Η μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων γίνεται με το θερμόμετρο 

καυσαερίων ή πυρόμετρο (Εικόνα 77). 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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Εικόνα 77 Θερμόμετρο καυσαερίων  (Harterich, Herr, Steinmuller, & Φαντάκης, 2013) 

13.8.4. 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 (Εικόνα 78). Ο αναλυτής διαθέτη ακροφύσιο το οποίο 

εισάγεται στην οπή της καπνοδόχου με το άκρο του να τοποθετηθεί μέχρι το µέσο 

της καπνοδόχου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί λόγω του ότι στον πυρήνας της ροής 

των καυσαερίων η θεοκρασία είναι η μεγαλύτερη, και έτσι µέσω της ένδειξης της 

θεοκρασίας στην οθόνη του αναλυτή να προσδιοριστεί το ακριβές σηµείο. 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. 

Οι υπολογισμοί αυτοί αναγράφονται στην οθόνη του αναλυτή (Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 1999).  

 

Εικόνα 78 Αναλυτής καυσαερίων 
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14. Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση 

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση 

Οι λυχνίες του 
ηλεκτρονικού πίνακα 
δεν ανάβουν  
 

 Δεν υπάρχει ρεύμα στις λυχνίες  

 Ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν 
είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα  

 Ελαττωματικές λυχνίες  

 Ελαττωματικά καλώδια  

 Έλεγχος/αντικατάσταση της λυχνίας  

 Έλεγχος και αντικατάσταση των 
καλωδίων 

 Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα στο ρεύμα  

Ο λέβητας δεν 
επιτυγχάνει την 
καθορισμένη 
θερμοκρασία  
 

 Μπλοκαρισμένος φυσητήρας  

 Μπλοκαρισμένο κανάλι αέρα  

 Ο λέβητας δεν είναι καθαρός  

 Λανθασμένη έναυση  

 Ανεπαρκές νερό στο σύστημα  

 Λανθασμένη διαστασιολόγηση 
λέβητα  

 Ακατάλληλο καύσιμο 

 Κακής ποιότητας καύσιμο  

 Ανεπαρκής/χαμηλός ελκυσμός 
καπνοδόχου  

 Έλεγχος και αντικατάσταση του 
φυσητήρα, έλεγχος λειτουργικότητας 
του ρυθμιστή του φυσητήρα  

 Καθαρισμός καναλιών αέρα  

 Καθαρισμός του λέβητα  

 Ορθή έναυση του λέβητα  

 Πλήρωση του συστήματος  

 Ρύθμιση της ταχύτητας του 
κυκλοφορητή  

 Αλλαγή καυσίμου  

 Έλεγχος και καθαρισμός της καπνοδόχου 

Υψηλή θερμοκρασία 
στο λέβητα  
 

 Απώλεια νερού στο δίκτυο 

 Δυσλειτουργία κυκλοφορητή, 
διακοπή ρεύματος 

 Υπερβολική ποσότητα καυσίμου  

 Αφού κρυώσει ο λέβητας , πληρώστε με 
νερό και ελέγξτε την διαρροή 

 Έλεγχος της λειτουργικότητας του 
κυκλοφορητή και έλεγχος σωστής 
σύνδεσης του 

 Αφήστε τον λέβητα να κρυώσει και μην 
προσθέσετε άλλο καύσιμο  

Δημιουργία 
συμπυκνωμάτων στο 
εσωτερικό του λέβητα 
 

 Συμπύκνωση καυσαερίων κατά 
την έναυση λειτουργίας του 
λέβητα 

 Πολύ χαμηλή θερμοκρασία 
επιστροφής στο λέβητα 

 Καύσιμο με πολύ υψηλή 
υγρασία 

 Είσοδος νερού (π.χ. βροχή) από 
την καπνοδόχο 

 Μικρή διατομή καπνοδόχου 

 Χαμηλός ή και ελλιπής ελκυσμός 
καπνοδόχου 

 Ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα 
πάνω από 70 οC, κατά την έναυση, 
διατηρώντας την για κάποιες ώρες 

 Η θερμοκρασία επιστροφής πρέπει να 
είναι 50 οC. - Εγκατάσταση συστήματος 
προστασίας θερμοκρασίας επιστροφής  

 Αντικατάσταση του καυσίμου με 
χαμηλότερη υγρασία 

 Έλεγχος της διαστασιολόγησης τη 
καπνοδόχου 

 Έλεγχος και καθαρισμός της καπνοδόχου 

 Έλεγχος κατά πόσο η σύνδεση του 
λέβητα με την καπνοδόχο είναι στεγανή 

 Έλεγχος της εγκατάστασης της 
καπνοδόχου και εγκατάσταση καπέλου 
προστασίας 

Διαρροή καυσαερίων 
από τις πόρτες του 
λέβητα 
 

 Οι πόρτες τους λέβητα δεν είναι 
ρυθμισμένες σωστά 

 Ελαττωματικό κορδόνι 
σφράγισης  

 Ανεπαρκής ελκυσμός  

 Πολύ υψηλή παροχή αέρα  

 Ρύθμιση των πόρτων του λέβητα ώστε 
να κλείνουν αεροστεγώς  

 Έλεγχος και αντικατάσταση του 
κορδονιού  

 Έλεγχος και καθαρισμός της καπνοδόχου  

 Μείωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα  
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Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση 

Επιστροφή καυσαερίων 
προς το σιλό 
 

 Ακάθαρτη/βουλομένη 
καπνοδόχος  

 Ανεπαρκής ελκυσμός 
καπνοδόχου 

 Βουλωμένοι  Φλογαυλοί 

 Ακάθαρτος φλογοθάλαμος  

 Μπλοκαρισμένες οπές εστίας 
καύσης 

 Ανεπαρκής παροχή αέρα και 
εξαερισμός λεβητοστασίου  

 Πολύ χαμηλή φλόγα και στάθμη 
καυσίμου  

 Λανθασμένη ρύθμιση αέρα  

 Λανθασμένη έναυση αέρα  

 Κακή σύνδεση με καπνοδόχο 

 Το σιλό δεν κλείνει αεροστεγώς 

 Έλεγχος του ελκυσμού της καπνοδόχου 

 Καθαρισμός της καπνοδόχου 

 Έλεγχος των παραμέτρων της καύσης 
λ=1.8-2  

 Καθαρισμός του λέβητα, των φλογαυλών 
και του φλογοθαλάμου  

 Καθαρισμός των οπών της εστίας καύσης  

 Έλεγχος της παροχής αέρα και του  
εξαερισμού του λεβητοστασίου  

 Ορθή ρύθμιση της παροχής του 
καυσίμου (σωστός χρονισμός κοχλία) 

 Ορθή ρύθμιση του φυσητήρα 

 Έλεγχος της διαδικασίας έναυσης  

 Έλεγχος της σύνδεσης της καπνοδόχου  

 Έλεγχος της στεγανότητας όλων των 
συνδέσεων 

 Έλεγχος κατά πόσο το μονωτικό στην 
πόρτα εφάπτεται σε όλο το μήκος του. 

Ο φυσητήρας δεν 
λειτουργεί ή κάνει πολύ 
θόρυβο  
 

 Επιτεύχθηκε η επιθυμητή 
θερμοκρασία  

 Αποσυνδέθηκε από το 
θερμοστάτη ασφαλείας  

 Βλάβη στο φυσητήρα 

 Καμένος φυσητήρας 

 Κακή ηλεκτρική σύνδεση 
ανεμιστήρα 

 Διόρθωση της λειτουργίας του λέβητα  

 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής σύνδεσης 
του φυσητήρα, έλεγχος του πυκνωτή στο 
μοτέρ του φυσητήρα  

 Αντικατάσταση του φυσητήρα 

Το καύσιμο 
δεν τροφοδοτείται στην 
εστία - ο κοχλίας δεν 
περιστρέφεται  
  
 

 Ο κοχλίας είναι μπλοκαρισμένος 
από ξένο σώμα  

 Ο κοχλίας είναι καμένος ή 
κατεστραμμένος  

 Δεν υπάρχει τάση στα άκρα του 
ηλεκτρομειωτήρα  

 Κατεστραμμένος/καμένος 
ηλεκτρομειωτήρας  

 Αστοχία ασφάλειας κοχλία 

 Αφαίρεση του κοχλία και του ξένου 
σώματος, έλεγχος στο σιλό ότι δεν 
υπάρχουν ξένα σώματα που μπορούν να 
προκαλέσουν το ίδιο φαινόμενο  

 Κακή ρύθμιση καύσης. Η φλόγα πέφτει 
πολύ χαμηλά στην εστία. Ρύθμιση 
καύσης. 

 Ρύθμιση και έλεγχος του ελκυσμού της  
καπνοδόχου και του εξαερισμού του  
λεβητοστασίου 

 Αντικατάσταση του κοχλία σε περίπτωση 
μηχανικής φθοράς 

 Έλεγχος των ηλεκτρολογικών συνδέσεων 
του ηλεκτρομειωτήρα  

 Αντικατάσταση του ηλεκτρομειωτήρα  

 Αντικατάσταση της ασφάλειας 

Κακή καύση  
 

 Πολύ μικρή παροχή αέρα  

 Πολύ μικρός ελκυσμός 
καπνοδόχου 

 Ακατάλληλη παροχή αέρα  

 Κακός εξαερισμός 

 Καθαρισμός του φυσητήρα 

 Ρύθμιση (αύξηση) της παροχής του αέρα  

 Έλεγχος του ελκυσμού. Εγκατάσταση 
γεννήτριας ελκυσμούς  

 Έλεγχος θυρίδας εξαερισμού  
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Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση 

Χαμηλή θερμοκρασία 
νερού στο λέβητα  
 

 Ακατάλληλο καύσιμο, πολύ 
χαμηλή θερμογόνος δύναμη, 
υψηλή υγρασία  

 Λανθασμένη επιλογή λέβητα σε 
σχέση με τις ανάγκες  

 Ανεπαρκής/χαμηλός ελκυσμός 
καπνοδόχου 

 Λανθασμένη ρύθμιση 
παραμέτρων καύσης  

 Μικρή παροχή αέρα στο 
λεβητοστάσιο  

 Πολύ χαμηλή παροχή αέρα 
καύσης  

 Χρησιμοποίηση καυσίμου μεγαλύτερης 
θερμογόνου δύναμης και μικρότερης 
περιεκτικότητας σε υγρασία  

 Επανέλεγχος θερμικής ισχύος λέβητα  

 Έλεγχος και καθαρισμός καπνοδόχου, 
φλογαυλών, φλογοθαλάμου  

 Ρύθμιση του λέβητα  

 Έλεγχος εξαερισμού του λεβητοστασίου  

 Ρύθμιση και καθαρισμός φυσητήρα 

Υψηλή θερμοκρασία 
καυσαερίων  

 Πολύ μεγάλος ελκυσμός 
καπνοδόχου  

 Κακή μετάδοση θερμότητας 
λόγω βρόμικου φλογοθαλάμου  

 Λανθασμένη διαστασιολόγηση 
λέβητα  

 Έλεγχος και καθαρισμός καπνοδόχου  

 Τοποθέτηση σταθεροποιητή ελκυσμού 

 Συντήρηση φλογοθαλάμου και των 
φλογαυλών  

 Έλεγχος διαστασιολόγησης του λέβητα 

Υψηλή κατανάλωση 
καυσίμου  

 Κακή εγκατάσταση συστήματος 
θέρμανσης  

 Υπερδιαστασιολόγηση λέβητα  

 Καύσιμο χαμηλής θερμογόνου 
δύναμης  

 Λανθασμένη ρύθμιση καύσης  

 Έλεγχος εγκατάστασης θέρμανσης  

 Έλεγχος καταλληλότητας ισχύος του 
λέβητα  

 Αντικατάσταση καυσίμου με 
μεγαλύτερης θερμογόνου δύναμης και 
μικρότερης περιεκτικότητας σε υγρασίας  

 Ορθή ρύθμιση των παραμέτρων του 
λέβητα  

Κόκκινη φλόγα καύσης Πολύ μικρή παροχή αέρα Αύξηση της παροχής του αέρα 

Λευκή φλόγα καύσης Πολύ υψηλή παροχή αέρα Μείωση της παροχής του αέρα 

 

  



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

141 | P a g e  
 

15. Βιβλιογραφία 

Eco Exmoor Devon. (2013). Wood Chip. Ανάκτηση Αύγουστος 21, 2015, από Eco Exmoor 

Devon: http://ecoexmoordevon.co.uk/information.php?t=Wood-Chip&s=-&id=47 

Μουρτσιάδης, Α. (2010). ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. 1-1-6. 

BUILD UP SKILLS - ΚΥΠΡΟΥ. (2012). Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.  

Community Energy Scotland Limited and Ricardo-AEA Ltd. (2013, July). Cares renewable 

Energy. Retrieved August 28, 2015, from Local Energy Scotland: 

http://www.localenergyscotland.org/media/1010/biomass.pdf 

Cooke, R., & Russell, A. (2007). Procurement Guidelines for Biomass Heating. Bath. 

D.K. Eco Vision Ltd. (2013). Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον . D.K. Eco Vision 

Ltd. 

Deeper, D. (2015). What's in the Air. Retrieved August 25, 2015, from UCAR center for 

science education: http://eo.ucar.edu/basics/wx_1_b_1.html 

Egger, C., Öhlinger, C., Auinger, B., Brandstätter, B., Richler, N., & Dell, G. (2010). Biomass 

heating in Upper Austria. Linz: OO Energiesparverband. 

German Solar Energy Society and Ecofys. (2005). Planning and Installing Bioenergy Systems: 

A Guide for Installers, Architects and Engineers. UK: James & James. 

Harterich, M., Herr, H., Steinmuller, A., & Φαντάκης, Π. (2013). ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ & ΛΕΒΗΤΕΣ 

ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθήνα: ΙΩΝ. 

Kaltschmitt, M., Hartmann, H., & Hofbauer, H. (2001). Energie aus Biomasse - Grundlagen, 

Techniken und Verfahren. Berlin: Springer Berlin Heidelberg. 

K-energy. (n.d.). Λέβητας Στερεών Καύσιμων. Ανάκτηση October 02, 2015, από Tzanos: 

http://www.energ.gr/var/KenMENSA.pdf 

Linnæus University, Tallinn University of Technology, CERTH, IVALSA, Tipperary Energy 

Agency. (2012). Οι φυσικές ιδιότητες καυσίμων ξύλου. Ανάκτηση Αυγούστος 24, 

2015, από Οδηγός BISYPLAN: http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-gr/01-01.html 

Palmer, D. (2014). Biomass heating. London: CIBSE. 

Thermochari. (2012). Εγχειρίδιο οδηγιών Λεβήτων Pellet. Ανάκτηση October 01, 2015, από 

Thermochari: http://www.thermochari.com/misc/manual.pdf 

Thermostahl. (2011). Λέβητες Βιομάζας και Ξύλου. Ανάκτηση September 29, 2015, από 

thermostahl Solar + Pellet: 

http://www.thermostahl.gr/misc/Manual%20Bioplex_gr_v1.2.1.pdf 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

142 | P a g e  
 

THERMOSTAHL BIOENERGY. (2014). ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αγχίαλος 

Θεσσαλονίκης. Ανάκτηση από 

http://www.thermostahl.gr/misc/Manual%20MCL%20BIO_gr_v2.2.pdf 

TiSoft. (2013). Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα Δοχεία Διαστολής. Ανάκτηση Σεμπέβρη 10, 

2015, από TiSoft: http://www.ti-

soft.com/el/support/help/thermocad/libraries/products/exptanks/general 

Tμήμα CNC Εργαλειομηχανών. (2013). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Χανιά. 

Weber, & Kutzner. (n.d.). Flue gas Components Innovation in every part. Ανάκτηση 

September 17, 2015, από Environmental Solutions & Clima Technology: 

http://estec.gr/media/PDF/kutzner/brochure.pdf 

Wood Fuel South West Advice Service. (2008). A guide to small-scale wood fuel (biomass) 

heating systems. England. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ. (2015). Τρόμπα Αιθάλης. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 11, 2015, 

από Β.ΑΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ: 

http://www.ban.gr/product.php?products_id=237 

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. (2014). Εκπαιδευτικό Λογισμικό-Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας. Ανάκτηση Αυγούστου 21, 2015, από Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης: 

http://www.hellenic-college.gr/works/energy-sources/index.htm 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. (2010, Οκτώβριος). Χρήσεις βιομάζας ξυλείας- 

Εφαρμογές στον οικιακό τομέα. Λευκωσία, Κύπρος. Ανάκτηση από 

http://www.cea.org.cy/TOPICS/Renewable%20Energy/biomass%20final.pdf 

Ενεργειακό Γραφείο, ΤΕΠΑΚ, Πολυτεχνείο Κρήτης και Τμήμα Περιβάλλοντος. (2013). Μελέτη 

αξιολόγησης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 

χρήση βιομάζα ξυλείας στην Κύπρο. Λευκωσία. 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Aeoliki ltd. (2008). Μελέτη αναφορικά με το 

Σχέδιο Δράσης για την Βιομάζα στην Κύπρο 2008-2020 - Τελική έκθεση. Λευκωσία: 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (1999, Δεκέμβριος). Οδηγός τεχνικών και οργάνων 

ενεργειακών μετρήσεων. 

Λοίζου, Λ., & Παττίχης, Γ. (2007). Εκτίμηση Βιομάζας από νεαρές συστάδες. Υπουργείο 

Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

ΜΑ.ΒΙ.Λ. ABEE Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων. (2012, February). Λέβητας pellets – ξύλου 

Primus. Ανάκτηση September 30, 2015, από MAVIL S.A.: 

http://www.energeiakitechniki.gr/wp-content/uploads/2013/08/Εγχειρίδιο-

PRIMUS.pdf 



 

WE-Qualify WP2_ D2. Handbook for installers – Skill 3 Installation and maintenance of 
Biomass heating systems, CEA, Created 21-09-2015, Last update 26-11-2015 

143 | P a g e  
 

ΝΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. (2013). Διαθεσιμότητα βιομάζας. Ανάκτηση Αύγουστος 21, 2015, από ΕΚΤΕ-

ΝΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: http://www.ekte.gr/com/29_Diathesimothta-biomazas- 

Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 21ης Μαίου 

2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα για την 

Ευρώπη. (2008). 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Απριλίου 

2009. (2009). 

Περδίος, Σ. Δ. (2013). Θέρμανση με Βιομάζα. Αθήνα: ΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ. 

Στατιστική Υπηρεσία και Τμήμα Τελωνείων. (n.d.). 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. (2015). Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας. Ανάκτηση Σεμπέβρης 

11, 2015, από ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε: http://www.telethermansi.gr/el-

gr/Products.aspx?ElementID=b473799b-dcbf-492a-8b85-

bb544729c8e3#.Vk2FZfnhCUn 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. (2011). Οδηγός Ερμηνείας Πολεοδομικών Κανονισμών. 

Λευκωσία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. (2010, Ιούλιος). Σχέδιο 

Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ 2009-2013. Ανάκτηση September 07, 

2015, από Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. (2014, Δεκέμβριος 22). 

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ανάκτηση September 

07, 2015, από Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/9D8A23F131DD3337C2257DB6003458B3

/$file/Σχέδιο%20Επιχειρήσεων_22122014.pdf 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. (2015, Μάρτιος 17). 

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ». Ανάκτηση September 07, 

2015, από Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/835CD1638D3D0B8AC2257E0B00492EBA

/$file/Σχέδιο%20ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ%20ΣΤΙΣ%20ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ_17032015.pdf 

Ψωμάς, Σ. (2007). Προτεινόμενες προδιαγραφές για εκπομπές ρύπων από λέβητες και 

εστίες καύσης βιομάζας. Ανάκτηση Αύγουστος 28, 2015, από GREENPEACE: 

http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2007/10/Suggested_bio

mass_standards_Oct07.pdf 

 

 


