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1. Το νέφος του πετρελαίου να μην έρχεται σε επαφή με τις ακίδες, το αντίθετο θα 

δημιουργούσε συσσώρευση αιθάλης στις ακίδες που θα επιδρούσε στην ένταση 

του σπινθήρα. Οι ακίδες πρέπει να είναι  3-6 mm πίσω από το κώνο του νέφους. 

Ο αέρας που έρχεται στη μπούκα θα παρασέρνει τον σπινθήρα και θα εισχωρεί 

στο νέφος του πετρελαίου. 

 
11.Η μπούκα.   
Ονομάζεται και  κεφαλή ή φλογοσωλήνας. 

Προσαρμόζεται πάνω στον κορμό του 

καυστήρα και οδηγείται σε αυτή όλος ο αέρας 

που εισάγει ο ανεμιστήρας. 

Μέσα στη μπούκα 

τοποθετείται  η φλογοκεφαλή 

η οποία αποτελείται από τη 

ράβδο μπεκ, το μπεκ, το 

διασκορπιστήρα και τα 

ηλεκτρόδια.  

Το άκρο της μπούκας διαμορφώνεται με τρόπο που να επηρεάζεται η κατανομή του 

αέρα της καύσης. 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ 
Παρατηρούμε ότι ο αέρας που έρχεται από 

τον ανεμιστήρα χωρίζεται σε δυο ρεύματα το 

ένα περνάει ανάμεσα στη μπούκα και τον 

στροβιλιστή και ονομάζεται περιφερειακός 
αέρας και το άλλο περνάει από τη κεντρική 

τρύπα του στροβιλιστή και ονομάζεται 

κεντρικός αέρας. 
Βέβαια ένα μικρό μέρος αέρα περνά από τις 

σχισμές του στροβιλιστή, ονομάζεται αέρας 

στροβιλισμού ή περιδίνησης και δεν τον 

λαμβάνουμε υπ όψη μας κατά την ρύθμιση 

του καυστήρα. 

Αντίθετα το ποσοστό ( ο λόγος ) του περιφερειακού αέρα σε σχέση με τον κεντρικό 

είναι καθοριστικός για τη καλή λειτουργία κάθε καυστήρα. 

 

 

1. Κεντρικός αέρας. 
2. Περιφερειακός αέςρας 
3. Μπούκα 
4. Στροβιλιστής 
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Μηχανισμοί ρύθμισης φλογοκεφαλής 

  
 

    Όταν ο κεντρικός αέρας έχει μεγάλη ταχύτητα η φλόγα απομακρύνεται πολύ από 

τη κεφαλή και σβήνει. Αν ο κεντρικός αέρας έχει μικρή ταχύτητα η καύση διεξάγεται 

πολύ κοντά στο μπεκ και το στροβιλιστή με αποτέλεσμα εναποθέσεις στερεών και 

βούλωμα του μπεκ και των εγκοπών του στροβιλιστή. 

   Όλοι οι καυστήρες έχουν ένα εύρος παροχής καυσίμου π.χ. από 3 kg – 6.5 kg,  

όταν ο καυστήρας αυτός δουλεύει στα 3 kg απαιτεί περισσότερο κεντρικό αέρα και 

πολύ λιγότερο περιφερειακό,  ενώ όταν δουλεύει στα 6,5 kg απαιτεί μεγάλη παροχή 

περιφερειακού αέρα. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την μετακίνηση της φλογοκεφαλής.  

Στο παραπάνω σχέδιο ο περιφερειακός αέρας αυξάνεται όταν η φλογοκεφαλή 

μετακινείται προς τα δεξιά  ( προς την μεριά του καυστήρα). 

 

Σχέση περιφερειακού – κεντρικού αέρα για διάφορες παροχές πετρελαίου. 

 
 

   Στη εικόνα φαίνονται παραδείγματα ανοιγμάτων περιφερειακού αέρα σε σχέση με την 

παροχή του καυσίμου. 
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   Παρατηρούμε ότι αυξανομένης της παροχής του καυσίμου αυξάνεται το άνοιγμα 

του περάσματος του περιφερειακού αέρα. Πολλά τεχνικά έντυπα καυστήρων 

αναφέρουν την θέση της φλογοκεφαλής ανάλογα με την παροχή του καυσίμου που 

θα δουλέψει ο καυστήρας. 

12.Ο διασκορπιστήρας  ( στροβιλιστής ). 
    Ο στροβιλιστής στηρίζεται πάνω στη ράβδο μπεκ του καυστήρα, βρίσκεται μέσα 

στην μπούκα και σε μικρή απόσταση μπροστά από το Μπεκ. Την απόσταση αυτή τη 

καθορίζει ο κατασκευαστής του καυστήρα. Οι στροβιλιστές φέρουν λοξές εγκοπές 

ώστε ο αέρας που περνά απ αυτές να υφίσταται έντονη περιδίνηση. Αυτό  έχει σαν 

αποτέλεσμα την ταχεία ανάμειξη του αέρα με το νέφος του πετρελαίου και την 

επίτευξη τέλειας καύσης. 

   

   
13.Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. 
    Η βαλβίδα αυτή είναι ενσωματωμένη 

στην αντλία ή βρίσκεται στο σωλήνα 

πετρελαίου μεταξύ αντλίας και μπεκ. 

Διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς το 

μπεκ όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί. 

Εντολοδοτείται από το ηλεκτρονικό του 

καυστήρα. Κατά την εκκίνηση του 

καυστήρα ανοίγει με χρονική καθυστέρηση, ώστε ο κινητήρας να έχει αναπτύξει 

πλήρως τις στροφές του και να έχει μεσολαβήσει κάποιος χρόνος προαερισμού του 

λέβητα. 

 14.  Φλάντζα στήριξης καυστήρα. 
   Είναι μια μεταλλική πλάκα διαμορφωμένη  
 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 


