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22.    ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS 

   Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του 

λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης και τον 

έλεγχο της καύσης.  

Αν και οι διαφορές από κατασκευαστή σε κατασκευαστή είναι συχνά σημαντικές, 

στους περισσότερους καυστήρες pellet διακρίνουμε τα παρακάτω συστήματα :   

1. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. 

2. Σύστημα παροχής αέρα. 

3. Σύστημα έναυσης του καυσίμου. 

4. Σύστημα ελέγχου και ασφάλειας. 

Αν και στις περισσότερες κατασκευές τα παραπάνω συστήματα ενσωματώνονται 

σε ενιαίο block, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα τα δούμε ξεχωριστά.  

Σύστημα τροφοδοσίας. 

Αποτελείται από την δεξαμενή καυσίμου τον κινητήρα και τον ενσωματωμένο 

μειωτήρα στροφών, τον ατέρμονα κοχλία και την εστία ή κεφαλή καύσης. 

         

1.   Ηλεκτροκινητήρας και μειωτήρας στροφών   2.   Ατέρμονας κοχλίας προώθησης 

καυσίμου      3.   Εστία καύσης     4.   Δεξαμενή καυσίμου (σιλό)     5.   Φυσητήρας 

παροχής αέρα καύσης     6.   Θάλαμος συγκέντρωσης τέφρας 

 

Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να είναι συνεχούς ή εναλλασσομένου ρεύματος με 

δυνατότητα ρύθμισης στροφών. Συνεργάζεται με μειωτή στροφών για αύξηση της 

ροπής προώθησης.  
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1. Ηλεκτροκινητήρας 

2. Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα 

3. Μειωτής στροφών 

4. Άξονας σύνδεσης με ατέρμονα 

 

Ο ατέρμονας κοχλίας είναι στιβαρής 

κατασκευής. Τα υλικά κατασκευής του είναι ο 

χάλυβας, ο χυτοσίδηρος ή ο ανοξείδωτος 

χάλυβας. Το βήμα του και η διάμετρος του 

εξαρτώνται από την ισχύ του καυστήρα (παροχή 

καυσίμου). 

 

Η εστία καύσης είναι ως επί το πλείστον κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, 

φέρει οπές από τις οποίες διέρχεται ο αέρας καύσης. Σε αυτή προσαρμόζεται ο 

σωλήνας του ατέρμονα καθώς και ο σωλήνας του αέρα και φέρει υποδοχή 

τοποθέτησης της ηλεκτρικής αντίστασης για την έναυση του καυσίμου. 

           

 

 

Σε κάποιους καυστήρες η κεφαλή καύσης 

κατασκευάζεται από χάλυβα και 

επενδύεται με πυρίμαχο κεραμικό υλικό. 

Κατά την σχεδίαση της εστίας πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προώθησης και 

απόρριψης της στάχτης σε δοχείο περισυλλογής. 
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Για την δεξαμενή καυσίμου έχουν επικρατήσει δύο σχεδιαστικές προσεγγίσεις.  

Η πρώτη που εφαρμόζεται σε λέβητες μικρής κυρίως ισχύος τοποθετεί την 

δεξαμενή πάνω από τον καυστήρα και αποτελεί με αυτόν ενιαίο σύνολο. 

Το καύσιμο πηγαίνει στον ατέρμονα του καυστήρα με την βαρύτητα.  

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

 

 

1. Δεξαμενή            2.     Καυστήρας 

Σε λέβητες μεγαλύτερης ισχύος η δεξαμενή αποτελεί χωριστό κομμάτι που 

τοποθετείται πλησίον του καυστήρα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δεύτερος 

ατέρμονας που εισχωρεί στην δεξαμενή από την οποία παίρνει τα pellets, τα 

ανυψώνει και τα ρίχνει σε ένα ελαστικό σωλήνα μέσω του οποίου φθάνουν στον 

ατέρμονα του καυστήρα. 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣΤΑ 

 
1.  Λέβητας     2.  Καυστήρας     3.  Δεξαμενή pellets     4.  Σωλήνας ατέρμονα μεταφοράς  
5.  Ηλεκτροκινητήρας ατέρμονα μεταφοράς     6.  Ελαστικός σωλήνας 
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Οι δεξαμενές pellets έχουν πυθμένα σχήματος ανεστραμμένου κώνου για να μη 

μένει στο τέλος άκαυτο καύσιμο και πρέπει να κλείνουν καλά με καπάκι για να 

μην μπαίνει υγρασία. 

Ο φυσητήρας ή ανεμιστήρας παρέχει τον απαραίτητο αέρα για την καύση του 

καυσίμου. Η ποσότητα του αέρα αυτού δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την 

ποσότητα του καυσίμου που και αυτή εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα και την 

φάση λειτουργίας του καυστήρα (την έναυση, τη θερμοκρασία του νερού, ή το 

σταμάτημα της λειτουργίας). Η ρύθμιση της παροχής του αέρα γίνεται με 

αυξομείωση των στροφών του ηλεκτροκινητήρα που κινεί την φτερωτή του 

φυσητήρα ή με την ρύθμιση του ανοίγματος στην είσοδο του αέρα. 

           

Σημεία τοποθέτησης του είναι στην είσοδο του αέρα στον θάλαμο καύσης 

δημιουργώντας υπερπίεση που ωθεί τα καυσαέρια προς την καμινάδα, ή στην 

έξοδο των καυσαερίων, απορροφώντας τα δημιουργώντας υποπίεση που 

αναγκάζει τον αέρα να εισέλθει στον θάλαμο καύσης. 

 

Όταν το άναμμα του pellets δεν γίνεται από επαφή με ηλεκτρική αντίσταση αλλά 

με υπέρθερμο αέρα, τότε ο ανεμιστήρας τοποθετείται στην κατάθλιψη και στο 

στόμιο εξόδου υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις που λειτουργούν κατά την διάρκεια 
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της έναυσσης. Κατά την φάση αυτή ο ανεμιστήρας λειτουργεί με τις ελάχιστες 

στροφές. 

Ο πίνακας ελέγχου των καυστήρων pellets 

είναι κρίσιμης σημασίας λόγω σημαντικής 

αποστολής του : να ελέγξει και να ρυθμίσει την 

καύση στερεού καυσίμου, κάτι που δεν είναι και 

το πιο εύκολο.  

 

 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 


