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ΛΕΒΗΤΕΣ

• Ορισµός του τυπικού λέβητα:
Ο λέβητας κεντρικής θέρµανσης (Κ.Θ.) είναι η 
συσκευή εντός της οποίας πραγµατοποιείται η 
καύση του στερεού, υγρού ή αερίου καυσίµου για 
τη παραγωγή θερµικής ενέργειας, που προσδίδεται 
στο νερό το οποίο χρησιµοποιείται ως φορέας για 
τη θέρµανση των κτιρίων ή για τη παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης.



ΛΕΒΗΤΕΣ 
Γενική Περιγραφή

• Η εστία καύσης:
Ο χώρος που 
πραγµατοποιείται η 
καύση του καυσίµου.

• Ο υδροθάλαµος: 
Ο χώρος που 
βρίσκεται το νερό το 
οποίο θα θερµανθεί.

• Οι φλογαυλοί και 
ο καπνοθάλαµος: 
Οι χώροι από τους 
οποίους διέρχονται 
τα καυσαέρια.



ΛΕΒΗΤΕΣ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Η θερµική ισχύς σε kcal/h, KW ή Btu/h. 
Ανάλογα µε την ισχύ διακρίνονται σε 
µικρούς, µεσαίους και µεγάλους.

• Το είδος του καυσίµου που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. (στερεό, υγρό ή αέριο)

• Ο βαθµός απόδοσης που πρέπει να είναι 
υψηλός.

• Οι διαστάσεις του. (µήκος, πλάτος, ύψος)
• Άλλα χαρακτηριστικά είναι ο αριθµός 
των διαδροµών των καυσαερίων, η πίεση 
λειτουργίας και η πίεση στο χώρο 
καύσης.



ΛΕΒΗΤΕΣ
Είδη των λεβήτων

1. Ως προς το καύσιµο:
– Λέβητες υγρών καυσίµων.
– Λέβητες αερίων καυσίµων
– Λέβητες στερεών καυσίµων
– Λέβητες βιοµάζας
– Ηλεκτρικοί λέβητες

2. Ως προς το θερµαινόµενο 
µέσο:

– Λέβητες νερού
– Λέβητες ατµού
– Λέβητες αέρα

3. Ως προς την αντίθληψη 
(πίεση καυσαερίων):

– Λέβητες µε ατµοσφαιρικό 
καυστήρα

– Λέβητες µε πιεστικό 
καυστήρα.

4. Ως προς το υλικό 
κατασκευής:

– Χυτοσιδηροί (µαντεµένιοι) 
λέβητες.

– Χαλύβδινοι λέβητες.



ΛΕΒΗΤΕΣ
• Βελτιστοποίηση βαθµού απόδοσης λειτουργίας:
1. Ο όγκος του θαλάµου καύσης του να είναι, όσο το δυνατόν µικρότερος, 

εξασφαλίζοντας, όµως., τέλεια καύση.
2. Η θερµαινόµενη επιφάνεια του να είναι, όσο το δυνατόν, µεγαλύτερη σε 

σχέση µε τον όγκο και το βάρος του.
3. Το ποσό της θερµότητας που µεταδίδεται ανά µονάδα θερµαινόµενης 

επιφάνειας, να είναι, όσο το δυνατόν µεγαλύτερο.
4. Οι απώλειες της θερµότητας να περιορίζονται στο ελάχιστο µε χρήση 

κατάλληλης θερµοµόνωσης.
5. Η αντοχή του να είναι µεγάλη, µε το ελάχιστο δυνατό πάχος και βάρος των 

διαφόρων µερών του.
6. Ο χειρισµός, ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή του να 

χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και από άνετους 
χειρισµούς.



ΛΕΒΗΤΕΣ

VS

Χυτοσιδηρός λέβητας Χαλύβδινος λέβητας



ΛΕΒΗΤΕΣ
Χυτοσιδηροί Λέβητες

• Πλεονεκτήµατα:
– Μεγάλη διάρκεια ζωής
– Εύκολη µεταφορά γιατί είναι 
λυόµενοι.

– Επεκτείνονται µε προσθήκη 
άλλων στοιχείων

– Σε περίπτωση βλάβης ενός 
στοιχείου µπορούµε να το 
αντικαταστήσουµε.

– Λειτουργούν και σε χαµηλές 
θερµοκρασίες.

• Μειονεκτήµατα
– Δεν επισκευάζονται τα 
στοιχεία του σε περίπτωση 
ρωγµής.

– Είναι ευαίσθητοι στις 
απότοµες µεταβολές της 
θερµοκρασίας.

– Δεν καθαρίζονται εύκολα, 
επειδή η επιφάνεια τους δεν 
είναι λεία.

– Χρειάζονται προστασία από 
υπερθέρµανση.



ΛΕΒΗΤΕΣ
Χαλύβδινοι Λέβητες

• Πλεονεκτήµατα:
– Υψηλό βαθµός απόδοσης.
– Δυνατότητα επισκευής
– Μικρότερο βάρος σε σχέση µε 
τους µαντεµένιους.

– Μικρότερο κόστος

• Μειονεκτήµατα
– Περιορισµένη διάρκεια ζωής 
αν δεν έχει αντιδιαβρωτική 
προστασία.

– Αδυναµία επεκτάσεων.



ΛΕΒΗΤΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καύσιμο Θερμαινόμενο μέσο Αντίθληψη

Χυτοσιδηροί Χαλύβδινοι

Υλικό κατασκευής

Είδη των λεβήτων

Γενική περιγραφή του λέβητα

Ορισμός του λέβητα


