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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 
Β΄ ΦΑΣΗ Ε_3.ΘΕλ3Ε(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 2 
 

ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. α. Σωστό  
β. Λάθος  
γ. Σωστό  
δ. Σωστό 
ε. Λάθος  

 

Α2. 1-δ 
2-ε 
3-γ 
4-α 
5-β 
6-στ 

 

Α3. 1-Εστία 
2-10% 
3-Ατµοσφαιρικούς 
4-∆οχείο διαστολής 
5-Ανάµιξη 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Πλεονεκτήµατα αέρα ως φορέας της θερµότητας : 

1. Γρήγορη και οµοιόµορφη θέρµανση των χώρων. 
2. ∆ε µειώνει σηµαντικά τη σχετική υγρασία του χώρου. 
3. ∆υνατότητα ανανέωσης του αέρα του χώρου. 
4. Οι τερµατικές του συσκευές δεν καταλαµβάνουν ωφέλιµους χώρους, παρά 
µόνο µικρά ανοίγµατα στους τοίχους. 

 

Μειονεκτήµατα αέρα ως φορέας της θερµότητας: 

1. Απαιτείται ανάπτυξη δικτύου αεραγωγών. 
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Β2.  Πλεονεκτήµατα των κραµάτων αλουµινίου ως υλικό κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων: 

1. Μικρότερο ειδικό βάρος. 
2. Μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. 
3. Μπορούν να δώσουν σώµατα εξαιρετικής εµφάνισης. 
4. Γρήγορη θέρµανση του σώµατος λόγω µικρής ειδικής θερµοχωρητικότητας 
του αλουµινίου. 

Μειονεκτήµατα των κραµάτων αλουµινίου ως υλικό κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων: 

1. Γρήγορη ψύξη του σώµατος µετά τη διακοπή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης λόγω µικρής ειδικής θερµοχωρητικότητας. 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Για να χαρακτηριστεί ένα υλικό ως καύσιµο θα πρέπει να υπάρχει σε µεγάλες 
ποσότητες, να µπορεί να µεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να χρησιµοποιείται 
εύκολα. Τα συνηθέστερα καύσιµα στα συστήµατα κεντρικών θερµάνσεων 
είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

 

Γ2.  Για καταναλώσεις πετρελαίου µεγαλύτερες από 10 kg/h χρησιµοποιούνται 
διβάθµιοι καυστήρες, µε δύο µεγέθη (σκάλες) φλόγας και συχνά δύο 
ακροφύσια διασκορπισµού.  

Στους διβάθµιους καυστήρες µε ένα µπεκ, η λειτουργία του καυστήρα αρχίζει 
µε µικρή πίεση (πρώτη βαθµίδα) και στη συνέχεια γίνεται τροφοδότηση µε 
πλήρη πίεση (δεύτερη βαθµίδα).  

Σε µεγάλους καυστήρες προτιµάται η λύση των δύο µπεκ µε σύστηµα 
επιστροφής. Αυτά επιτρέπουν την αυξοµείωση της πίεσης, άρα και της 
παροχής καυσίµου. 

 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1.  
• Στους ατµοσφαιρικούς λέβητες η καπνοδόχος πρέπει να έχει τον 
κατάλληλο ελκυσµό για να αντιµετωπίζει την πτώση πίεσης κατά τη ροή 
των καυσαερίων στο λέβητα και τον καπναγωγό. 

• Η κατασκευή της καπνοδόχου πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι η 
θερµοκρασία των καυσαερίων που είναι σε επαφή µε τα τοιχώµατά της θα 
διατηρείται ανώτερη από τη θερµοκρασία συµπύκνωσης των υδρατµών που 
περιέχουν. 

 

∆2. Ο υδροστάτης συνδέεται µε τον κυκλοφορητή και δεν επιτρέπει τη λειτουργία 
του στην αρχική έναυση της εγκατάστασης πριν το νερό ξεπεράσει µια 
ελάχιστη θερµοκρασία, περίπου 40°C. 


