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ΘΕΜΑ : Συντήρηση – Καθαρισμός λεβητοστασίου  

Κατά την συντήρηση λέβητα - καυστήρα πετρελαίου πραγματοποιούνται 

υποχρεωτικά οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Καθαρισμός λέβητα 

o Ο καθαρισμός λέβητα θα γίνει με ειδικές συρμάτινες βούρτσες οι 

οποίες αποκολλούν τα κατάλοιπα από τον φλογοθάλαμο και τους 

αυλούς του λέβητα. Επίσης καθαρισμός του καπναγωγού και του 

δοχείου συλλογής αιθάλης στο κάτω μέρος της καπνοδόχου. Η 

απομάκρυνση των καταλοίπων κατόπιν θα γίνει με ηλεκτρική σκούπα 

υψηλής απόδοσης και κατόπιν θα καθαριστεί επιμελώς το δάπεδο 

και ο χώρος του λεβητοστασίου. 

2. Έλεγχος και καθαρισμός εξαρτημάτων καυστήρα 

o Υποχρεωτική αντικατάσταση μπέκ του καυστήρα 

o Καθαρισμός των ακίδων ανάφλεξης 

o Καθαρισμός και έλεγχος φωτοκύτταρου 

o Καθαρισμός στροβιλιστήρα 

o Καθαρισμός και μέτρηση πίεσης της αντλίας πετρελαίου 

o Υποχρεωτική αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου 

3. Έλεγχοι διαρροών πετρελαίου 

o Ο πρώτος έλεγχος διαρροών γίνεται στις σωληνώσεις μεταφοράς 

πετρελαίου προς τον καυστήρα 

o Ο δεύτερος έλεγχος διαρροών γίνεται στην αντλία πετρελαίου 

4. Έλεγχος καπνοδόχου 

o Ελέγχεται ο ελκυσμός της καμινάδας με τα ειδικά ηλεκτρονικά 

μηχανήματα 

5. Μέτρηση καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα 

o Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων και μέτρηση βαθμού απόδοσης 

είναι η σημαντικότερη εργασία στις συντηρήσεις καυστήρων. 



Είναι η εργασία που εξοικονομεί καύσιμη ύλη, αυξάνει την απόδοση 

του λέβητα και δημιουργεί καύση φιλική προς το περιβάλλον. 

Οι μετρήσεις καύσης θα γίνουν με ειδικό μηχάνημα για καυστήρα πετρελαίου και 

θα πρέπει να παρουσιάζουν τους εξής συντελεστές: 

 Οξυγόνο Ο2 από 3,5 % έως 4,5 % 

 Μονοξείδιο του άνθρακα CO μικρότερο από 30 ppm με άριστο 0 ppm 

 Διοξείδιο του άνθρακα CO2  από 12 % έως και 12,5 % 

 Βαθμός απόδοσης λέβητα μεγαλύτερος του 90 % με άριστο το 100 % 

 Θερμοκρασία καυσαερίων πετρελαίου μεταξύ 180 και 230 βαθμών κελσίου 

 Ελκυσμός καμινάδας μεγαλύτερος του – 0,10 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της συντήρησης καυστήρα (καθαρισμό 

καυστήρα και λέβητα) η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει  παραδώσει στον 

επιβλέποντα Μηχανικό το Φύλλο Ελέγχου καυσαερίων καθώς και το Φύλλο με τα 

αποτελέσματα – μετρήσεις του Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων. 

Επίσης η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να ελέγξει το υδραυλικό τμήμα του δικτύου 

θέρμανσης αν διατηρείται η μόνωση από ARMAFLEX , η καλή κυκλοφορία και 

απόδοση ή αν υπάρχουν τυχόν διαρροές σε σωληνώσεις. Να αντικαταστήσει 

υποχρεωτικά το ανόδιο Μαγνησίου (αν υπάρχει στην εγκατάσταση), να ελέγξει τον 

αυτόματο πληρώσεως και τα αυτόματα εξαεριστικά αν λειτουργούν και αν όχι να 

προβεί σε αντικατάστασή τους. Να ελέγξει την λειτουργία του Κυκλοφορητή καθώς 

και τον θερμοστάτη αυτού ή τις ηλεκτροβάνες που ρυθμίζουν  έναρξη και παύση 

της λειτουργίας του. Τέλος την ηλεκτρολογική σύνδεση καυστήρα και κυκλοφορητή , 

τον ηλεκτρικό Πίνακα του Λεβητοστασίου, τους θερμοστάτες ON-OFF λειτουργίας 

και να ρυθμίσει τους χρονοδιακόπτες λειτουργίας αν υπάρχουν σύμφωνα με τις 

ανάγκες και καθ’  υπόδειξη των χρηστών. 
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