ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
με θέμα:

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας
Φοιτητής: Παπαλαμπίδης Χρήστος
ΑΕΜ: 5015

0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εισαγωγή

3

Κεφάλαιο 1: Αντλίες θερμότητας

4

1.1 Ορισμός

4

1.2 Αρχή λειτουργίας

5

Κεφάλαιο 2: Χρήση των αντλιών θερμότητας για την κεντρική θέρμανση
Κτιρίων

7

2.1 Τα είδη αντλιών θερμότητας

7

2.1.1 Επιπλέον διακρίσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντλιών
Θερμότητας

9

2.1.2 Άλλη διάκριση των αντλιών θερμότητας είναι

9

2.2 Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας στις δυο περιπτώσεις: Θέρμανση και
Ψύξη χώρου

10

2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας θερμότητας

12

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με το είδος

16

2.4.1 Τα πλεονεκτήματα

16

2.4.2 Τα μειονεκτήματα

18

2.5 Διάφορα ειδή και κοστολόγηση αντλιών θερμότητας

20

Κεφάλαιο 3: Η χρήση του καυστήρα πετρελαίου

25

3.1 Έννοια και περιεχόμενα του καυστήρα πετρελαίου

25

3.1.1 Τα βασικά τμήματα που απαρτίζουν ένα καυστήρα πετρελαίου

25

3.2 Τα ειδή καυστήρα πετρελαίου

31

1

3.3 Τα ειδή των λεβήτων

34

Κεφάλαιο 4: Η οικονομοτεχνική σύγκριση αντλίας θερμότητας με την

36

χρήση του καυστήρα πετρελαίου
Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

39

Βιβλιογραφικές αναφορές

40

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εκτόξευσε στα ύψη τις τιμές του
πετρελαίου, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 1,30 ευρώ/λίτρο, κάτι το όποιο καθιστά την
θέρμανση με το συγκεκριμένο καύσιμο κάθε άλλο παρά ελκυστική. Ακόμα
σημαντικό είναι και η περιβαλλοντική ρύπανση από τα διάφορα ορυκτά καύσιμα.
Το μέλλον στην θέρμανση όσο και αν αργήσει ο κόσμος να τις ανακαλύψει θα είναι
οι αντλίες θέρμανσης. Η διάφορα ενός συστήματος τύπου αντλίας θερμότητας, είτε
χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε του εδάφους
(γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα, είναι πως λειτούργει πολύ πιο
αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενεργεία σε σύγκριση με τα
παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1.1 Ορισμός
Η αντλία θερμότητας είναι ένα μηχάνημα που έχει την δυνατότητα εναλλαγής
λειτουργίας στον κύκλο ψύξης ενός συστήματος, έτσι ώστε να δίνει άλλοτε ζεστό και
άλλοτε κρύο αέρα ή άλλο μέσο μεταφοράς θερμότητας ή ψύχους, ανάλογα πάντα με
τις κλιματιστικές ανάγκες του χώρου. Ως γνωστό η θερμότητα έχει φυσική ροή από
καταστάσεις υψηλότερων θερμοκρασιών σε αντίστοιχες χαμηλότερων. Ο μηχανισμός
αυτός όμως έχει την ικανότητα να μεταφέρει τη θερμότητα αντίθετα προς τη φυσική
ροή, δηλαδή ''αντλεί'' θερμότητα και για αυτό ονομάζεται έτσι. Συγκεκριμένα το
καλοκαίρι αφαιρεί θερμότητα από έναν κλιματιζόμενο χώρο και την αποβάλλει στο
περιβάλλον, οπότε ψύχεται ο κλιματιζόμενος χώρος, ενώ το χειμώνα αφαιρεί
θερμότητα από το περιβάλλον και την αποβάλλει μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και
τον θερμαίνει.
Η διαφορά μεταξύ μιας αντλίας θερμότητας και ενός κοινού κλιματιστικού είναι ότι η
αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3 τρόπους λειτουργιάς (αέροςαερος, αέρος-νερού, νερού-νερού)τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη σε σχέση με
τα κοινά κλιματιστικά που χρησιμοποίει ένα τρόπο λειτουργιάς (αέρα-αερα).
Στις συσκευές κλιματισμού που απαιτούν μηχανικό έργο για την συντήρηση του
θερμοδυναμικού κύκλου (παρέχουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό) σε κτίρια, ο όρος
αντλία θερμότητας αναφέρεται σε μηχανές που λειτουργούν με την χρήση
συμποσιαζόμενου αερίου ως μέσο μεταφοράς της ενέργειας ανάμεσα σε πηγή και
καταβόθρα με την χρήση της διάταξης του κυκλοφορητή, συμπιεστή, βαλβίδας
αντεπιστροφής και εναλλακτών θερμότητας ώστε η κατεύθυνση άντλησης της
θερμικής ενέργειας να μπορεί να αντιστραφεί.
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Παρόμοιες πηγές άντλησης θερμότητας για τέτοιες μηχανές είναι ο ατμοσφαιρικός
αέρας και το έδαφος. Ανάλογα με την φύση της πηγής οι αντλίες θερμότητας
διαχωρίζονται σε αέρα-αέρα, αέρα-νερού, εδάφους-αέρα και εδάφους-νερού. Οι
συγκεκριμένες αντλίες, οι οποίες τοποθετούνται εξωτερικά, χρησιμοποιούν τη
θερμική ενέργεια του εξωτερικού αέρα και μπορούν να μετατρέψουν ένα υπάρχον
σύστημα θερμαντικών σωμάτων σε ένα αποτελεσματικό, πλήρες σύστημα
θέρμανσης. Η θερμότητα που συγκεντρώνεται από την αντλία μπορεί να
τροφοδοτήσει το ενδοδαπέδιο σύστημα, τα θερμαντικά σώματα και το ζεστό νερό
χρήσης κάθε σπιτιού. Η ίδια αντλία θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ως μονάδα κλιματισμού για το δροσισμό του χώρου κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.

1.2 Αρχή λειτουργίας
Η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του συστήματος
θέρμανσης, καθώς και η απεξάρτηση της πηγής ενέργειας από την κλασική μορφή
των ορυκτών καυσίμων, και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος από το
βλαβερό CO2, έχει οδηγήσει στα ύψη την χρήση των Αντλιών Θερμότητας για
θέρμανση και ψύξη.
Η αρχή της λειτουργίας της Αντλίας Θερμότητας έχει σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης
(ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό) βασίζεται στο ότι η συσκευή μεταφέρει θερμότητα
από κάποια στάθμη θερμοκρασίας σε μια υψηλότερη. Οι Αντλίες Θερμότητας
απορροφούν περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από
το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 25% το παίρνουμε με την μορφή της ηλεκτρικής
ενέργειας και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%.
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Μία αντλία θερμότητας δε χρειάζεται παρά μόνο μία πηγή θερμότητας (τον αέρα
του περιβάλλοντος), δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένας για απορρόφηση και ένας
για την έκλυση θερμότητας) και μία σχετικά μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας
(ηλεκτρισμός) για να συνεχίζει το σύστημα τη λειτουργία του. Μία αντλία
θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια από το περιβάλλον, όπως είναι ο
εξωτερικός αέρας. Η αντλία απάγει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία,
αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία και κατόπιν την αποδίδει σε ένα μέσον, το οποίο
είναι το κυκλοφορούν νερό στα σώματα χαμηλής θερμοκρασίας σας, το
ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες fan coil. Ανάμεσα στα δύο αυτά
μέσα, η θερμότητα διακινείται μέσω ενός ρευστού. Καθώς το ρευστό λειτουργίας
διέρχεται από τον εξατμιστή και απορροφά θερμότητα από τον αέρα,
μετατρέπεται σε αέριο. Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο του ο συμπιεστής, η
καρδιά δηλαδή του συστήματος. Όταν συμπιέζεται ένα αέριο η θερμοκρασία του
αυξάνεται. Μέσα στο σπίτι (στον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας) γίνεται η
δεύτερη εναλλαγή θερμότητας όταν το υπέρθερμο αέριο συμπυκνώνεται και
εκλύει θερμότητα η οποία με τη σειρά της ζεσταίνει το σπίτι σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
2.1 Τα είδη αντλιών θερμότητας

Η αρχή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμότητας είναι ίδια. Ανάλογα όμως με την
επιλογή της πηγής "άντλησης" ενέργειας και το μέσο απόδοσης της ενέργειας
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Αντλίες Θερμότητας αέρος - νερού: Οι αντλίες αέρος - νερού εκμεταλλεύονται
για την "άντληση" ενέργειας τον περιβάλλοντα αέρα. Το θερμικό μέσο απόδοση
ενέργειας αυτού του τύπου αντλίας είναι συνήθως το νερό που μπορεί κυκλοφορεί
στο δίκτυο θέρμανσης (ενδοδαπέδια, σώματα ακτινοβολίας (panel, φέτες, κ.α.),
fancoils) ή σε κάποιο εναλλάκτη απο θερμοδοχείο με ενσωματωμένη αντλία
θερμότητας (ζεστου νερού χρήσης) . Είναι ιδανικές για κάθε είδους κατοικία και
λειτουργούν τόσο σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες όσο και σε θερμοκρασίες
μέχρι -20οC.
β. Αντλίες θερμότητας αέρος - αέρος: Οι αντλίες αέρος - αέρος έχουν και ως πηγή
"άντλησης" ενέργειας αλλά και ως μέσο απόδοσης της ενέργειας τον αέρα. Στην
πρώτη περίπτωση τον εξωτερικό αέρα (ως πηγή "άντλησης" ενέργειας) και στην
δεύτερη τον εσωτερικό ή και ένα μέρος εξωτερικού για ταυτόχρονο εξαερισμό του
χώρου.
γ1. Αντλίες θερμότητας νερού - νερού (γεωθερμική αντλία κλειστού κυκλώματος):
Στην κατηγορία αυτή η πηγή "άντλησης" ενέργειας προέρχεται από το έδαφος με
οριζόντιους ή κάθετους εναλλάκτες οι οποίοι μεταφέρουν την (θερμική) ενέργεια του
υπεδάφους στην αντλία. Το θερμικό μέσο απόδοσης ενέργειας είναι και εδώ το νερό
όπως και στην αέρος - νερού.
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γ2. Αντλίες θερμότητας νερού - νερού (γεωθερμική αντλία ανοιχτού κυκλώματος):
Στην περίπτωση αυτή εκμεταλλευόμαστε την θερμική ενέργεια των υπόγειων υδάτων
με κατάλληλες γεωτρήσεις. Η αντλία θερμότητας είναι ίδια με την παραπάνω
περίπτωση μόνο που το υδραυλικό κομμάτι του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι από
υλικά κατάλληλα για ανοιχτό κύκλωμα. Το θερμικό μέσο απόδοσης ενέργειας είναι
και εδώ το νερό όπως και παραπάνω.
Ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αντλίας θερμότητας
(αέρος, εδάφους, νερού) έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία και η
απόδοση θέρμανσης - ψύξης να είναι η ψηλότερη δυνατή με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος λειτουργίας.
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2.1.1Επιπλέον διακρίσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντλιών θερμότητας:
Στις αντλίες θερμότητας (αέρος - νερού) υπάρχουν δύο βασικές επιμέρους
κατηγορίες:
α. Αντλίες θερμότητας οι οποίες εμπεριέχουν ολόκληρο τον εξοπλισμό τους σε μία
συσκευή (χαρακτηρίζονται ως monoblock ή compact) και είναι κατασκευασμένες
για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, ώστε να "αντλούν" άμεσα ενέργεια από τον
περιβάλλον ατμοσφαιρικό αέρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια μοντέλα τα οποία
έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με αεραγωγούς, ώστε να είναι εφικτό να
εγκατασταθούν και σε εσωτερικό χώρο.
β. Αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split), οι οποίες αποτελούνται από δύο
συσκευές, το εσωτερικό και το εξωτερικό μηχάνημα. Σε αυτόν τον τύπο αντλίας
θερμότητας το ψυκτικό συγκρότημα το οποίο είναι και αυτό που "αντλεί" ενέργεια
από τον περιβάλλον ατμοσφαιρικό αέρα βρίσκεται στο εξωτερικό μηχάνημα, ενώ το
υδραυλικό συγκρότημα όπου είναι και το κομμάτι το οποίο θα συνδεθεί με την
υδραυλικές σωληνώσεις θέρμανσης, βρίσκεται στο εσωτερικό μηχάνημα (κυρίως θα
το συναντήσουμε επίτοιχο).
2.1.2 Άλλη διάκριση των αντλιών θερμότητας είναι:
α. Αντλίες θερμότητας με τεχνολογία DC inverter οι οποίες αναπροσαρμόζονται
στις απαιτήσεις του χώρου θέρμανσης ή ψύξης κάθε στιγμή, με αποτέλεσμα την
ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση κατά τη λειτουργία τους.
β. Αντλίες θερμότητας on/off οι οποίες αποδίδουν το μέγιστο δυνατό χωρίς να
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του θερμαινόμενου χώρου, όπως στον προηγούμενο
τύπο αντλίας θερμότητας.
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2.2 Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας στις δυο περιπτώσεις: Θέρμανση και Ψύξη
χώρου.
Μια αντλία θερμότητας εκτελεί πάντα ψυκτικό κύκλο και ποτέ θερμικό γιατί τέτοιος
κύκλος δεν υφίσταται. Συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η αντλία θερμότητας
‘αντιστρέφει’ η ‘αναστρέφει’ τον κύκλο του ψυκτικού ρευστού και ανάλογα με την
περίπτωση ακολουθεί ‘ ψυκτικό κύκλο’ το καλοκαίρι ή ‘θερμαντικό’ τον χειμώνα. Το
μόνο που αντιστρέφεται είναι ο ρόλος του συμπυκνωτή με τον ρόλο του ατμοποιείτει.
Το καλοκαίρι ο ατμοποιητής είναι τοποθετημένος μέσα στον ψυχόμενο χώρο και τον
ψύχει, ενώ τον χειμώνα ο ατμοποιητής είναι τοποθετημένος στο περιβάλλον και το
ψύχει, και εφ όσον αντλεί θερμότητα από αυτό. Αντί λοιπόν να μεταφέρονται οι
συσκευές ατμοποιητής –συμπυκνωτής από τον χώρο στο περιβάλλον, η ΑΘ με τη
χρήση τετράοδης βαλβίδας αντιστρέφει την ροή του ψυκτικού μέσου διατηρώντας
φυσικά τον ψυκτικό κύκλο, στον οποίο συνεχίζεται κανονικά η προσφορά μηχανικού
έργου, για την συμπίεση των ατμών του ψυκτικού μέσου.

Κύκλος για ψύξη χώρου
Την μελέτη του κύκλου για ψύξη την ξεκινάμε από τη στιγμή που το ψυκτικό υγρό
εισέρχεται στον ατμοποιητή. Η είσοδος του ψυκτικού ρευστού στον ατμοποιητή
ελέγχεται από την άεργη εκτονωτική-στραγγαλιστική διάταξη (βαλβίδα). Η διάταξη
αυτή ελαττώνει την πίεση του υγρού, το οποίο ατμοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία.
Κατά την ατμοποίηση, ποσά θερμότητας προσδίδονται σε αέριο, το οποίο αποκτά
υψηλή πίεση και θερμοκρασία στο συμπιεστή. Το συμπιεσμένο αέριο φθάνει στο
συμπυκνωτή και προσδίδει ποσά θερμότητας στο μέσο συμπύκνωσης (αέρας ή νερό).
Το συμπυκνωμένο αέριο υγροποιείται. Το ψυκτικό υγρό οδηγείται στην εκτονωτική
διάταξη.
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Κύκλος Αντλίας Θερμότητας για ψύξη

Κύκλος για θέρμανση χώρου
Περιλαμβάνει τα ίδια στάδια με τον κύκλο ψύξης μόνο που σε αυτή την περίπτωση το
στοιχείο που εκτελούσε την ατμοποίηση εδώ εκτελεί την συμπύκνωση και το
αντίστροφο. Η μετατροπή του ψυκτικού κύκλου σε κύκλο θέρμανσης γίνεται με τη
βοήθεια της τετράοδης βαλβίδας, που οδηγεί το ψυκτικό υγρό μετά την έξοδό του
από τον συμπιεστή και την εκτονωτική διάταξη στους εναλλάκτες θερμότητας
ψυκτικού μέσου-αέρα(ή νερού), ανάλογα με την επιλογή των απαιτήσεων μέσω
διακόπτη.
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Κύκλος Αντλίας Θερμότητας για θέρμανση
Διπλός περιστροφικός συμπιεστής με έλεγχο inverter

2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας θερμότητας.

1 Διπλός περιστροφικός συμπιεστής με έλεγχο inverter (χαμηλή κατανάλωση – παροχή
θέρμανσης προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας)
Ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ του 30% και του 100% της πλήρους
ισχύος. Χάρη στον έλεγχο με inverter η ταχύτητα περιστροφής ελέγχεται αυτόματα
ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού. Είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί
αποτελεσματικά ακόμη και σε αρκετά χαμηλή εξωτερική θερμοκρασια.
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2 Έλεγχος συμπιεστή
(υψηλη

αποδοση

σε

χαμηλες

θερμοκρασιες

του

περιβαλλοντος)

Ο συμπιεστής είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί και να ελέγχεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι αποδοτικός ακόμα και σε πολύ χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες.

3 Βαλβίδες εκτόνωσης (μεγαλύτερη ακρίβεια στο κύκλωμα του ψυκτικού)
Οι βαλβίδες εκτόνωσης που χρησιμοποιούνται στην αντλία θερμότητας NIBE SPLIT
επιλέχθηκαν να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή
απόδοση και έλεγχος ισχύος για την θέρμανση και για την ψυξη.

4 Βαφή καλύμματος (για

καλη οψη

που

διαρκει)

Με δύο στρώματα από εποξική βαφή στην εξωτερική μονάδα η καλή της εμφάνιση
διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια.

5 Σχεδίαση

(υψηλη

εξατμιστή

αποδοση

και

αντοχη)

Ο πτερυγωτός εναλλάκτης απορροφά (εξατμιστής) ή απορρίπτει (συμπυκνωτής)
θερμότητα στην λειτουργία της θέρμανσης ή της ψύξης αντίστοιχα. Ένα πολυμερές
επικαλυπτικό στρώμα τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό, ενώ η εμπλουτισμένη
επιφάνειά

του

βελτιώνει

την

μεταφορά

θερμότητας

με

τον

αέρα.

6 . Χαμηλή ένταση ρεύματος εκκίνησης
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT έχει έναν συμπιεστή ελεγχόμενο με (inverter) ο
οποίος χρειάζεται μικρή ένταση ρεύματος στην εκκίνηση. Εκκινώντας σιγά και
προχωρώντας βαθμιαία στην απαιτούμενη ισχύ το σύστημα δεν δημιουργεί
παρεμβολές

στις

άλλες

ηλεκτρονικές
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συσκευές

του

κτηρίου.

7 Ανεμιστήρας (κινητήρας και πτερυγια)
Ένας αποδοτικός κινητήρας ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε
να

χρησιμοποιεί

την

απαιτούμενη

παροχή

αέρα.

Τα

πτερύγια

είναι

κατασκευασμένα ώστε να προωθούν τη μέγιστη ποσότητα αέρα στο ελάχιστο επίπεδο
θορύβου.

8 Οθόνη πίνακας ελέγχου (εύκολη στην χρήση)
Σχεδιασμένη να ελέγχει με ευκολία την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα,
ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του συστήματος της αντλίας
θερμότητας NIBE SPLIT. Μία μοναδικά αποδοτική εγκατάσταση, η οποία
προσαρμόζεται

για

να

ανταποκριθεί
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στις

ανάγκες

κάθε

κτηρίου.

9 Κυκλοφορητής θέρμανσης (απλό σύστημα για άμεση θέρμανση)
Ελεγχόμενος από έναν κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης, η ταχύτητα του
κυκλοφορητή μεταβάλλεται τόσο όσο χρειάζεται ώστε να κινείται μόνο η
απαιτούμενη ποσότητα του νερού θέρμανσης.

10 Υλικά και πάχος μόνωσης (διατηρεί την θερμότητα και εμποδίζει την
υγροποίηση)
Στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει ένα παχύ στρώμα μόνωσης, που ελαχιστοποιεί
τις απώλειες ενέργειας και εμποδίζει τις υγροποιήσεις των κρύων σωληνώσεων με
συνέπεια

να

μειώνονται

οι

απώλειες

και

να

εξοικονομείτε

χρήματα.

11 Ενσωματωμένος εναλλάκτης για το ζεστό νερό χρήσης (ζεστό νερό χρήσης
όταν το χρειάζεστε)
Ο εναλλάκτης (σερπαντίνα) του ζ.ν.χ. είναι ενσωματωμένος στον ταμιευτήρα του
νερού θέρμανσης. Είναι ανθεκτικός στην διάβρωση και η επιφάνειά του είναι
κατασκευασμένη ώστε να αυξάνει την μεταφορά θερμότητας. Αυτό οδηγεί σε
υψηλότερη

απόδοση

και

μεγαλύτερη

αξιοπιστία.

12 Σύστημα ελέγχου / Αντιστάθμισης (Ελέγχει την χρήση ενεργείας στο σπίτι σας)
Το σύστημα ελέγχου αισθάνεται τα χαρακτηριστικά του κτηρίου και προσαρμόζεται
στις ανάγκες του. Επιτηρεί και ελέγχει την εξωτερική μονάδα, την ταχύτητα του
συμπιεστή, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τις ανάγκες απόψυξης. Το αποτέλεσμα
είναι μία δυναμική, μεταβαλλόμενη παροχή θέρμανσης ή ψύξης στο επιθυμητό
θερμοκρασιακό επίπεδο μέσα στο σπίτι.
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2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με το είδος
2.4.1 Πλεονεκτήματα

1) αντλίες θερμότητας νερού νερού (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας)
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Τα κύρια πλεονεκτήματα της αβαθούς γεωθερμίας είναι:

1. Αξιόπιστη τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον χωρίς εκπομπές αέριων ρύπων

2. Άντληση δωρεάν ενέργειες από το υπέδαφος για θέρμανση και ψύξη κτιρίων,
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

3. Εξοικονόμηση 75% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και 40% για
δροσισμό-ψύξη.

4. Μείωση των δαπανών της κατοικίας για θέρμανση και κλιματισμό από 25-75% .

5.Χαμηλό κόστος συντήρησης εγκατάστασης και εξοπλισμού.

6. Παρέχουν υψηλής ποιότητας άνεση στους εσωτερικούς χώρους.

7. Απαιτείται μικρότερος χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε σχέση με το
συμβατικό λεβητοστάσιο. Δεν απαιτείται λέβητας, δεξαμενή πετρελαίου, ή
καπνοδόχος, ενώ δεν απαιτείται αερόψυκτος ψύκτης για τον κλιματισμό του κτιρίου.

8.Μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με μία εγκατάσταση πετρελαίου ή φυσικού
αερίου.
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2) αντλίες θερμότητας νερού αέρα


Γρήγορο και ομαλό ξεκίνημα



Ειναι πλήρως αυτοματοποιημένη



Δεν ρυπαίνει την τοπική ατμόσφαιρα με καυσαέρια



Χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο στην Ελλάδα παράγεται σε μεγαλύτερο
ποσοστό από εγχώρια καύσιμα



Πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης



Λειτουργεί ακόμα και στους -15οC



Μικροεπεξεργαστή που ελέγχει τη λειτούργια των μονάδων



Εξοικονομεί χώρο (Δεν χρειάζεται λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμου)



Με την αντλία θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι



Aθόρυβη λειτουργία

2.4.2 Μειονεκτήματα
1) αντλίες θερμότητας νερού νερού (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας)
- Το αρχικό κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος είναι υψηλότερο από αυτό των
συμβατικών

συστημάτων,

αλλά

κάνει

απόσβεση

σε

λίγα

χρόνια.

- Για τα ανοικτά γεωθερμικά κυκλώματα απαιτείται παροχή καθαρού νερού (π.χ. από
γεώτρηση).
- Κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων δημιουργείται λάσπη, η οποία θα πρέπει να
ξηρανθεί και να απομακρυνθεί από το χώρο ανέγερσης της κατοικίας.
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2) αντλίες θερμότητας νερού αέρα



Οι πιο συνηθισμένες αντλίες θερμότητας είναι οι αντλίες που χρησιμοποιούν τον
εξωτερικό αέρα. Είναι ο ποιο οικονομικός τύπος αντλίας, ωστόσο ο βαθμός
απόδοσης τους πέφτει σημαντικά, αυξάνοντας την ηλεκτρική κατανάλωση όταν
υπάρχει μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά με τον εξωτερικό αέρα



Δηλαδή, οι αντλίες θερμότητας αέρα ξοδεύουν πολύ ρεύμα όταν επικρατούν πολύ
χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες (π.χ. Βόρεια Ελλάδα) ή ρυθμίζουμε το
θερμοστάτη σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εσωτερικά



Επίσης, οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών αέρα καταλαμβάνουν και ωφέλιμο
εξωτερικό χώρο, επιβαρύνουν και αισθητικά και είναι ευάλωτες στην κλοπή



Οι αντλίες αέρα-αέρα παράγουν θερμό αέρα μέσω fancoils ή αεραγωγών. Αντλίες
αέρα-αέρα είναι και τα κλιματιστικά. Τα τύπου inverter έχουν πιο οικονομική
λειτουργία



Όπως και όλα τα αντίστοιχα συστήματα που θερμαίνουν αέρα δεν θεωρούνται
υγιεινά γιατί παράγουν θερμό και ξηρό αέρα που ανασηκώνει τη σκόνη στο χώρο,
δημιουργώντας προβληματικές συνθήκες άνεσης, ιδιαίτερα για άτομα με αλλεργίες
ή αναπνευστικά προβλήματα
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Επίσης έχουν θορυβώδη λειτουργία, θερμαίνουν ανομοιόμορφα το χώρο ενώ
απαιτείται τακτική συντήρηση των φίλτρων τους



Σε τέτοια συστήματα καλό είναι να υπάρχει και ρύθμιση της υγρασίας αλλά και η
δυνατότητα εισόδου φρέσκου αέρα στο χώρο



Οι αντλίες αέρα-νερού θερμαίνουν νερό. Αν διαθέτετε τα παραδοσιακά σώματα
καλοριφέρ θα χρειαστείτε μια αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Αν
διαθέτετε καλοριφέρ μεγάλης επιφάνειας τύπου πάνελ ή ενδοδαπέδια θέρμανση θα
χρειαστείτε μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας (πιο οικονομικό κόστος
λειτουργίας)



2.5 Διάφορα ειδή και κοστολόγηση αντλιών θερμότητας
1) Nibe f 2300-20 (18,3kw) αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ζεστό
νερό χρήσης monoblock.

Τιμή: €7.999,00
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2) Mitsubishi Αντλία Θερμότητας Compact Power Inverter PUHZ-W50VHA (5kW)

Τιμή: 2199,00 euro

3)Toshiba estia inverter 11.20kw αντλία θερμότητας -- 1103h-e/1403xwhm3-e

Τιμή: 7.000,00 euro
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4) Daikin altherma ( ekhbrd016av1 / ersq016av1 - 16kw εσ.+εξ. ) αντλία θερμότητας
υψηλών θερμοκρασιών μόνο για θέρμανση μονοφασική

Τιμή: €7.000,00

5) Hitachi yutaki-s ras-4h(v) rnme-af/rwm-4.0fsn3e inverter 13,5 kw 1ph

Τιμή: €6.800,00
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6 Αντλία θερμότητας ECO PLUS SWBB-29.OH-A/P-S

EER / Κλαση : 3,4/α
Τιμή: 6 765,00 €






Cop / κλάση : 3,7/α
Ψύξη (btu): 97242
Θέρμανση(btu): 98948
Φάσεις /volt: 3/380
Ενσωμ. Ψυχροστασιο(ν/ο): ναι
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7. RHOSS TCAE - THAE H.T R407c 110 - Τριφασικές αντλίες θερμότητας

Αντλίες θερμότητας Rhoss THAE HT (high-temperature) τριφασικές. Αντλία
θερμότητας (THAE) αέρα - νερού R407c. Κατάλληλες για εφαρμογές ενδοδαπέδιας
θέρμανσης, θερμαντικών σωμάτων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Λειτουργία
θέρμανσης για εξωτερικές θερμοκρασίες μέχρι -15oC. Παραγωγή ζεστού νερού
θέρμανσης μέχρι 60oC.
Τάση: 400V
Θέρμανση 45/40oC: 9,1kw
Ψύξη 7/12oC: 8,5kw
Θέρμανση 35/30oC: 9,8kw
Ψύξη 18/23oC: 3.36kw
Διαστάσεις (LxHxD): 990x1085x380
Διαστάσεις (LxHxD) T: 990x1280x380
Οι αποδόσεις αναφέρονται στις παρακάτω συνθήκες
Θέρμανση: θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7ο C D.B.
Ψύξη: θερμοκρασία περιβάλλοντος: 35ο C D.B.
Τιμή: 6853,56 €
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
3.1 Η έννοια και περιεχόμενα του καυστήρα πετρελαίου

3.1.1 Τα βασικά τμήματα που απαρτίζουν ένα καυστήρα πετρελαίου είναι :


Μετασχηματιστής έναυσης



Ηλεκτρόδια έναυσης



Στροβιλιστής



Τάμπερ αέρα



Ηλεκρονικό Αντλία πετρελαίου



Ανεμιστήρας



Μπέκ καυσίμου



Φωτοκύτταρο\
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Αντλία πετρελαίου
Συνήθως είναι γραναζωτού τύπου με σκοπό την ανύψωση της πίεσης σε επίπεδα των
8-16bar με κύρια μέριμνα την αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.
Η ανύψωση της πίεσης είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή και αποδοτική
εξέλιξη της καύσης, εξασφαλίζει τον πλήρη διασκορπισμό του καυσίμου και
δημιουργία νέφους σταγονιδίων κατά την έξοδο από τον διασκορπιστήρα.
Στην είσοδο της αντλίας υπάρχει φίλτρο το οποίο κατακρατεί σωματίδια και
ακαθαρσίες από την είσοδο τους στην αντλία. Το φίλτρο αυτό ανά τακτά χρονικά
διαστήματα πρέπει να επιθεωρείται και να καθαρίζεται διότι ένα βουλωμένο φίλτρο
έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση της αντλίας.
Συνήθως η πίεση της αντλίας είναι ρυθμισμένη από τον κατασκευαστή στα 10-12 bar,
δεδομένου βέβαια του τύπου διασκορπιστήρα που θα χρησιμοποιηθεί. Η αλλαγή
αυτής της ρύθμισης γίνεται με την περιστροφή κατάλληλου κοχλία που βρίσκεται στο
σώμα της αντλίας, με την βοήθεια κλειδιού Allen.

Η ρύθμιση της αντλίας στην σωστή πίεση κατάθλιψης είναι καθοριστικής
σημασίας καθώς :
1.Χαμηλότερη πίεση προκαλεί: κακό ψεκασμό του πετρελαίου, αδύναμη φλόγα και
αδυναμία του συστήματος να ανεβάσει γρήγορα θερμοκρασία στους χώρους.
2. Μεγαλύτερη πίεση προκαλεί : ατελή καύση καθώς εγχύνεται μεγαλύτερη ποσότητα
καυσίμου και συνέχιση της καύσης ( μετά το σταμάτημα της αντλίας) λόγω του
καυσίμου που έχει σωρευτεί στον πάτο του λέβητα και δεν έχει προλάβει να καεί.
Από κατάλληλο σημείο εισόδου η αντλία αναρροφά το πετρέλαιο το οποίο
προέρχεται από την δεξαμενή. Το καύσιμο συμπιέζεται και κατευθύνεται προς τον
διασκορπιστήρα ενώ το πλεονάζων καύσιμο επιστρέφει μέσω κατάλληλου
σωληνίσκου προς την δεξαμενή ή συνήθως πίσω από το φίλτρο που βρίσκεται
τοποθετημένο στην γραμμή τροφοδοσίας πετρελαίου.
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Πάνω στην αντλία υπάρχουν κατάλληλες αναμονές σύνδεσης οργάνων – μανόμετρο
και κενόμετρο- για τον έλεγχο και ρύθμιση της αντλίας.

Ανεμιστήρας
Συνήθως είναι τύπου τύμπανου αναρροφά αέρα από τον χώρο του λεβητοστασίου και
με πίεση τον κατευθύνει προς την φλογοκεφαλή για να γίνει η ανάμιξη με το
καύσιμο.
Η ρύθμιση της παροχής του ανεμιστήρα γίνεται μέσω κατάλληλου διαφράγματος
(τάμπερ) το οποίο ανοιγοκλείνει. Η πίεση την οποία μπορεί να ανεβάσει ο
ανεμιστήρας είναι καθοριστικής σημασίας καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να
υπενικήσε4ι την πτώση της πίεσης που παρουσιάζεται κατά την διαδρομή των
καυσαερίων μέσα στο λέβητα ( αντίθλιψη).
Ιδιαίτερα κατά την φάση της εκκίνησης αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς η
αντίθλιψη που παρουσιάζεται είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή της συνεχούς
λειτουργίας.
Η ροή του αέρα πρέπει να είναι ομαλή και για την επίτευξη του σωστού καυσίμου
μίγματος η παροχή πρέπει να είναι επακριβώς ρυθμισμένη.

Μπέκ (Διασκορπιστήρας)
Αναλαμβάνει να διασκορπίσει το καύσιμο σε πολύ μικρά σταγονίδια δημιουργώντας
νέφος σταγονιδίων. Στην είσοδο του φέρει κατάλληλο φίλτρο για την κατακράτηση
ακαθαρσιών. Η οπή που φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα έχει κατάλληλη διαμόρφωση
ώστε κατά την έξοδο του καυσίμου να διαμορφώνεται κατάλληλος κώνος διασποράς.
Η γωνία ανοίγματος του κώνου είναι τυποποιημένη (15ο , 30ο ,45ο ,60ο και 80ο )
ενώ η κατανομή διακρίνεται σε
Ø Συμπαγής, χαρακτηρισμός s
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Ø Ημισυμπαγής, χαρακτηρισμός Β
Ø Κοίλη, χαρακτηρισμός Η
Όλα αυτά τα στοιχεία περιέχονται στους καταλόγους των κατασκευαστών ενώ πάνω
σε κάθε διασκορπιστήρα αναγράφεται ο κατασκευαστής, η ικανότητα καύσης του
εκφρασμένη σε Us gal/h ή kg/h και η γεωμετρία του κώνου που διαμορφώνεται κατά
την καύση. Η καλή κατάσταση του μπέκ είναι καθοριστικής σημασίας για καλή
καύση. Με τον καιρό αλλοιώνεται η γεωμετρία της οπής και σε πολλές περιπτώσεις
φράζεται από ακαθαρσίες του πετρελαίου.
Τακτικός έλεγχος και περιοδική αντικατάσταση είναι αναγκαία. Η ισχύς καύσης του
καυστήρα μπορεί να μεταβληθεί μέσω επιλογής κατάλληλου μπέκ και ρύθμιση της
πίεσης κατάθλιψης της αντλίας.

Παράδειγμα
Διαθέτουμε καυστήρα με ισχύ 80KW και θέλουμε να επιλέξουμε το κατάλληλο μπέκ
για αυτόν. Ο λέβητας διαθέτει μακρύ θάλαμο καύσης.
Για να υπολογίσουμε το κατάλληλο μπέκ ακολουθούμε την κάτωθι πορεία.
80KW x 860Kcal/h KW═ 68.800Kcal/h
Η θερμότητα η οποία αποδίδεται κατά την καύση του πετρελαίου είναι περίπου
8.000Kcal/kg.( Το καθαρό ποσό θερμότητας αφούαφαιρέθηκαν απώλειες λόγω
βαθμού απόδοσης κ.λ.π.).
Έχουμε 68,800Kcal/h / 8.000Kcal/kg═ 8.6 Kg/h. Αυτή πρέπει να είναι και η
ικανότητα καύσης του μπέκ.
Η γωνία καύσης του μπέκ επιλέγεται στις 45ο διότι ο φλογοθάλαμος είναι μακρύς.
Ανατρέχουμε στους πίνακες των κατασκευαστών για να αναζητήσουμε τον τύπο του
μπέκ που ανταποκρίνεται στην ικανότητα αυτή. Ο τύπος 2,5 (Us gal/h) σε πίεση 8bar
έχει ικανότητα 8,5Kg/h. Πρέπει να παρατηρήσουμε όμως ότι σε κάθε πίεση 10bar η
ικανότητα του αυξάνεται στα 9,5 Kg/h. (1 Us gal/h περίπου 3.5Kg/h).
Περισσότερα στοιχεία δίνονται στα φυλλάδια των κατασκευαστών που συνοδεύουν
τον καυστήρα.
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Φωτοκύτταρο
Αναλαμβάνει την επιτήρηση της φλόγας. Αντιλαμβάνεται την έλλειψη ή παρουσία
της φλόγας και στέλνει σήμα στο ηλεκτρονικό του καυστήρα ρυθμίζοντας ως
αποτέλεσμα την λειτουργία της αντλίας.
Σε περίπτωση που επικαθίσει κάπνα στην επιφάνεια του φωτοκύτταρου, η λειτουργία
του καθίσταται αναποτελεσματική. Μπορεί να διακόψει την λειτουργία του καυστήρα
χωρίς να υπάρχει σβήσιμο της φλόγας ή βλάβη.
Μετασχηματιστής έναυσης
Ηλεκτρόδια έναυσης
Ο μετασχηματιστής ανεβάζει την τάση του ρεύματος σε υψηλή τιμή ώστε στο
διάκενο των ηλεκτροδίων έναυσης να αναπτύσσεται ισχυρός σπινθήρας.
Μόλις ο καυστήρας πάρει εντολή να εκκινήσει, ο σπινθήρας που αναπτύσσεται στα
ηλεκτρόδια προκαλεί έναυση στο καύσιμο μίγμα.
Οι ακίδες των ηλεκτροδίων έχουν θέση που είναι ρυθμισμένη προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω καθώς πρέπει να έχουν κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους αλλά και από τον
διασκορπιστήρα, για την δημιουργία του σωστού τόξου. ( Οι χαρακτηριστικές αυτές
αποστάσεις προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του καυστήρα).

Τάμπερ
Τάμπερ αέρα τοποθετούνται για την ρύθμιση του αέρα που εισέρχεται στον
ανεμιστήρα. Η λειτουργία του μπορεί να ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου μηχανισμού
ενώ στην στάση του καυστήρα πρέπει να μπορεί να μπορεί να κλείνει τελείως. Σε
αντίθετη περίπτωση ο κρύος αέρας θα εισχωρήσει στον λέβητα και θα ψύξη τα
τοιχώματα με αποτέλεσμα την μείωση του βαθμού απόδοσης και σπατάλη ενέργειας.
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Στροβιλιστής
Είναι κατάλληλη διαμορφωμένη διάτρητη πλάκα η οποία τοποθετείται μπροστά από
τον διασκορπιστήρα και σκοπός της είναι η καλύτερη ανάμειξη του καυσίμου με τον
αέρα.
Μπορεί και μετακινείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε σχέση με την
φλογοκεφαλή, μεταβάλλοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της καύσης. Κατά την ροή του
καύσιμου μίγματος μέ4σα από τις διαμορφώσεις του, προσδίδεται μια ιδιαίτερη
γεωμετρία στην τροχιά του μίγματος ενώ ταυτόχρονα προκαλείται ισχυρός
στροβιλισμός για την καλύτερη ανάμειξη του αέρα καύσης με το νέφος σταγονιδίων
του πετρελαίου.

Ηλεκτρονικό
Αποτελεί τον εγκέφαλο λειτουργίας του καυστήρα. Δέχεται τα σήματα από τους
αυτοματισμούς και επενεργεί ανάλογα στην λειτουργία του καυστήρα( στον
ανεμιστήρα, στην μαγνητική της αντλίας κ.λ.π) θέτοντας το σε λειτουργία ή
σταματώντας τον. Επάνω του υπάρχει μπουτόν χειροκίνητης επαναφοράς σε
περίπτωση που ο καυστήρας παύσει να λειτουργεί.
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3.2 Τα ειδή καυστήρα πετρελαίου
Οι καυστήρες είναι υπεύθυνοι για την καύση του πετρελαίου
Μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και την αποδίδουν στον
λέβητα.
Από την απόδοση του καυστήρα επηρεάζεται σημαντικά ο βαθμός απόδοσης όλου
του συστήματος θέρμανσης.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι καυστήρων υγρών καυσίμων.
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται:

1. Ατμοσφαιρικούς καυστήρες
Στους ατμοσφαιρικούς καυστήρες η καύση λαμβάνει τόπο σε μια λεκάνη.
Η προθέρμανση του καυσίμου γίνεται επιτόπου από το καύσιμο το οποίο ήδη
καίγεται. Για την τροφοδότηση του καυστήρα αυτού με πετρέλαιο υπεύθυνη είναι μια
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συσκευή το οποίο ελέγχει την ροή του καυσίμου. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η
σόμπα πετρελαίου.

2. Πιεστικούς καυστήρες
Στους πιεστικούς καυστήρες μια αντλία ανεβάζει την πίεση του καυσίμου και μέσω
ενός εγχυτήρα ( μπέκ) γίνεται η εκνέφωση του.
Διασκορπίζεται σε λεπτότατα σταγονίδια τα οποία αναμειγνύονται με τον αέρα σε
ιδανική αναλογία και πραγματοποιείται η καύση.

3. Φυγοκεντρικούς καυστήρες
Λόγω της περιστροφικής ταχύτητας που αποκτά την περιστροφή του τύμπανου,
λεπτές σταγόνες που εκσφενδονίζονται και πραγματοποιείται η ανάμιξη με τον αέρα
καύσης.
Στους φυγόκεντρους καυστήρες το καύσιμο εισχωρεί σε ένα περιστρεφόμενο
τύμπανο το οποίο φέρει κατάλληλη διαμόρφωση και οπές
Στο παρών εγχειρίδιο θα ασχοληθούμε με τους πιεστικούς καυστήρες, καθώς
κατέχουν ακόμα το μεγαλύτερο τμήμα των εφαρμογών έναντι των άλλων
περιπτώσεων.
Ανάλογα με την ισχύ, οι καυστήρες μπορεί να είναι μονοβάθμιοι ή διβάθμιοι. Στην
περίπτωση μονοβάθμιας λειτουργίας ο καυστήρας λειτουργεί μονίμως στην ισχύ για
την οποία έχει ρυθμιστεί.
Στην περίπτωση όμως μεγάλων εγκαταστάσεων, η λύση αυτή είναι αντιοικονομική
και καταπονεί το σύστημα λέβητα- καυστήρα. Χρησιμοποιώντας διβάθμιο καυστήρα
η αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος γίνεται ομοιόμορφα και δεν αναπτύσσονται
θερμοκρασιακές τάσεις λόγω της απότομης αύξησης της θερμοκρασίας. Στους
καυστήρες αυτούς μπορούμε να έχουμε έναν εγχυτήρα (μπέκ) και δύο φλόγες ή δυο
εγχυτήρες.
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Σε περιπτώσεις δύσκολων περιβαλλοντικών συνθηκών ( χαμηλές εξωτερικές
συνθήκες) καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε καυστήρα με προθέρμανση καυσίμου. Η
λειτουργία αυτή θερμαίνει το καύσιμο από την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε
κατάλληλο σημείο ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα του και να εξασφαλιστεί ομαλή
καύση.
Ένας καλορυθμισμένος καυστήρας επιφέρει σημαντική οικονομία στην κατανάλωση
καυσίμου ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον.
Στην αντίθετη περίπτωση προκαλείται σπατάλη ενέργειας και επιβάρυνση της
απόδοσης του λέβητα και της καπνοδόχου λόγω των επικαθίσεων κάπνας.
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3.3 Τα ειδή των λεβήτων
1) Χαλύβδινη λέβητες

Πλεονεκτήματα:
1. Μικρό βάρος
2. Μικρή ευαισθησία σε γρήγορες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
3. Καλός βαθμός απόδοσης
4. Εύκολη επισκευή με συγκόλληση
5. Αντοχή σε μεγάλες πίεσης
6. Χαμηλό κόστος αγοράς
Μειονεκτήματα:
1. Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους
2. Δύσκολη μεταφορά στους λέβητες μεγάλης ισχύος
3. Υφίστανται οξειδώσεις και ηλεκτροδιαβρώσεις
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2)Λέβητες μαντεμένιοι

Πλεονεκτήματα του μαντεμένιου λέβητα


Αθόρυβη λειτουργία



Αντοχή στη διάβρωση του υλικού στο χρόνο



Οικονομία — Επιφάνεια ενάλλαξης/αντίθλιψη



Τμηματική μεταφορά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Οι περισσότερες κατοικίες στην χώρα διαθέτουν το κλασικό σύστημα θέρμανσης με
λέβητα πετρελαίου ή αερίου και θερμαντικά σώματα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αντί
για θερμαντικά σώματα χρησιμοποιεί τερματικές μονάδες νερού (F.C.U.) και
ενδοδαπέδια θέρμανση.
Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για σπίτι με εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης
(σε ανακαίνιση ή μη) οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση, ψύξη, και
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εξασφαλίζοντας μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων,
έως και 77%, σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα που χρησιμοποιούν λέβητα
και καυστήρα.
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Το ρεύμα που καταναλώνουν αντιστοιχεί στο 1/4 περίπου της ενέργειας που
αποδίδουν και προορίζεται αποκλειστικά για τον ανεμιστήρα και το συμπιεστή, χωρίς
αντιστάσεις

απόψυξης

που

μειώνουν

την

απόδοση.

Με θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C (COP:3,5) η αντλία αποδίδει θερμότητα ίση με
1 λίτρο πετρελαίου, δαπανώντας μόλις 2,4Kw/h και με τιμή ρεύματος 0,12
ευρώ/kW/h (max), προκαλεί δαπάνη 0,29 ευρώ αντί 1,45 ευρώ του κόστους με
πετρέλαιο.
Δηλαδή το κόστος λειτουργίας περιορίζεται στο ένα πέμπτο
Ακόμη δε και μια αύξηση 100% της ΔΕΗ, θα αύξανε το κόστος σε 0,58 ευρώ αντί
1,45 ευρώ του πετρελαίου!
Οι αντλίες θερμότητας αέρος νερού έχουν χαρακτηριστεί ως τεχνολογία ανανεώσιμης
ενέργειας

σε

σύγκριση

με

τα

συμβατικά

συστήματα

θέρμανσης.

Θεωρούνται δε ως η ιδανική λύση για την θέρμανση ή τον κλιματισμό οικιακών
εφαρμογών καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αφού με 1kw
ηλεκτρικής ενέργειας & 3kw δωρεάν απο το περιβάλλον αποδίδουν 4kw θερμική
ενέργεια!

Aνάλυση του Kόστους Ενέργειας
Για να γίνει κατανοητή σε όλους η σύγκριση, θα υπολογίσουμε το κόστος για
να λάβουμε 10 KWh θερμικής ενέργειας, από τα διάφορα καύσιμα ή συστήματα
θέρμανσης.
Για την ανάλυση μας θα δεχθούμε:
Κόστος πετρελαίου θέρμανσης : 1,45 €/ lt και Μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος
Δ.Ε.Η : 0,12 €/ KWh
1. Πετρέλαιο
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Η

θερμογόνος

δύναμη

του

πετρελαίου

θέρμανσης

είναι:

11,9

KWh/lt

Ο βαθμός απόδοσης καύσης (για σύγχρονους λέβητες και καυστήρες πετρελαίου)
είναι

κατ’

ελάχιστο

Άρα

για

να

σύμφωνα

πάρουμε

10

με

τους

KWh

κανονισμούς
θερμική

της

ενέργεια

Ε.Ε.

92%.

απαιτούνται:

10/(11,9x 0.92)=0.913 lt πετρελαίου που κοστίζουν : 1,32 €.
2. Αντλία θερμότητας
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των αντλιών θερμότητας είναι ο συντελεστής
απόδοσης COP (Coefficient Of Performance), που εκφράζει το λόγο της
αποδιδόμενης από το σύστημα θερμικής ισχύος προς την ηλεκτρική ισχύ που
απορροφά η συσκευή.
Θεωρώντας ότι ο συντελεστής αυτός για συμβατικές αντλίες θερμότητας, κυμαίνεται
από 2.5 μέχρι 3, τότε για να πάρουμε 10 KWh θερμική ενέργεια απαιτούνται :
10/2.75=

3,64

KWh

ηλεκτρική

ενέργεια,

που

κοστίζουν

:

0,43€

Άρα η θέρμανση με αντλία θερμότητας στοιχίζει περίπου 77% φθηνότερα από τη
θέρμανση με πετρέλαιο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το κόστος για μία μέση αντλία θερμότητας κυμαίνεται από 6.000 ευρώ έως 8.000
ευρώ, δηλ. πρόκειται για ένα σύστημα αρκετά ακριβότερο τόσο από τους
παραδοσιακά συστήματα πετρελαίου. Ωστόσο, βάσει του παραπάνω παραδείγματος
μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι η απόσβεση του αρχικού κόστους γίνεται
αρκετά γρήγορα. Ειδικά εάν πρόκειται για νέα κατοικία, οι άνθρωποι του χώρου
εκτιμούν ότι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας είναι η πλέον συμφέρουσα λύση.
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