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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  
ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Τις λύσεις επιμελήθηκε η κα Αναστασοπούλου Αγγελική, καθηγήτρια της 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 
ΘΕΜΑ 1Ο 
α. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των κεντρικών έναντι των τοπικών θερμάνσεων είναι :  

!"Περιορίζεται ο αριθμός των εστιών και των καπνοδόχων τους και προκύπτουν 
οικονομικότερες κατασκευές 

!"Γίνεται μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου και επιβαρύνεται λιγότερο το 
περιβάλλον με καυσαέρια 

!"Η εγκατάσταση είναι πιο καθαρή και εξυπηρετική για τους θερμαινόμενους χώρους 
(μικροί όγκοι, καθαρό περιβάλλον από οσμές και καπνούς , απλούστατη χρήση) 

Τα πλεονεκτήματα αυτά μεγιστοποιούνται όταν έχουμε τηλεθέρμανση ή όταν 
χρησιμοποιούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
β. Κεντρική θέρμανση είναι ένα λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένων μηχανημάτων, 
συσκευών, οργάνων και διατάξεων που διαμορφώνουν ένα σύνολο παραγωγής, μεταφοράς – 
διανομής και απόδοσης θερμικής ενέργειας σε χώρους ενός κτιρίου, με σκοπό την επίτευξη και 
διατήρηση – ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας τους για ορισμένες χρονικές περιόδους 
γ. σχολικό βιβλίο σελ. 20 παραγρ. 1.2.2 α) 
δ. Το υπέρθερμο νερό εξαιτίας των μεγαλύτερων διαφορών θερμοκρασίας από το ζεστό νερό 
έχει μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς θερμότητας και κατά συνέπεια με μικρότερες παροχές 
μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα θερμικά φορτία. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται για περιπτώσεις 
εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης ισχύος και μεγάλου μήκους δικτύου, αφού επιτρέπει μικρότερες 
διατομές σωληνώσεων  
Επειδή οι πιέσεις που επιβάλλονται είναι μεγάλες πρέπει να υπάρχουν άλλα επίπεδα 
κατασκευαστικών και ασφαλιστικών προδιαγραφών. Επίσης είναι ακατάλληλο για διανομή 
στους θερμαινόμενους χώρους. Τυχόν διαρροή σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είχε σαν 
αποτέλεσμα άμεση ατμοποίηση και διασκορπισμό του με πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων. 
Έτσι χρησιμοποιείται κυρίως ως φορέας θερμότητας από την εστία σε εναλλάκτες όπου 
θερμαίνεται το νερό που μεταφέρει τη θερμότητα στους χώρους. Συναντάται σε 
συγκροτήματα κτιρίων με ανεξάρτητα κτίρια λεβητοστασίου, όπως Πανεπιστημιουπόλεις, 
στρατώνες, νοσοκομεία κ.λ.π. 
ε. Από τη σχέση  Q=V*Δt έχουμε : 
Δt=tv-tr=88-73=150C 
V=Q/Δt=45000kcal/h / 150C =3000 l/h ή 3m3/h 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
α. Θερμογόνος δύναμη ονομάζεται το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση της 
μονάδας μάζας ( ή όγκου για τα αέρια καύσιμα) ενός καυσίμου. Συμβολίζεται με το Η και 
μετριέται σε KJ/Kg ή kcal/kg. Ειδικά για τα αέρια καύσιμα μετριέται και ανά μονάδα όγκου 
KJ/m3 ή Kcal/m3 
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β. Κατώτερη θερμογόνος δύναμη είναι το ποσό της θερμότητας που εκλύθηκε μεν κατά την 
καύση, αλλά δαπανήθηκε για την δημιουργία των υδρατμών (λανθάνουσα θερμότητα 
ατμοποίησης) 
γ. σχολικό βιβλίο σελ. 34 παραγρ. 2.3 
δ. σχολικό βιβλίο σελ. 44,45 παραγρ. 3.2.2 
ε. 1KW = 860Kcal/h   άρα   86000kcal/h=100KW 
  m=2.75*Qλ=2.75*100=275ΚW 

   A=
Hn

m
=

251100
275

=0,05m2 

 
ΘΕΜΑ 3Ο  
α. Τα στοιχεία του εξοπλισμού τα οποία συναντώνται στο σύνολο σχεδόν των καυστήρων του 
πετρελαίου είναι:  

!"Το κέλυφος του καυστήρα (ή περίβλημα), το οποίο περιβάλλει όλα τα εξαρτήματα του 
καυστήρα 

!"Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα 
!"Ο ηλεκτρικός κινητήρας 
!"Ο ανεμιστήρας 
!"Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης λειτουργίας 
!"Ο μετασχηματιστής έναυσης 
!"Η αντλία καύσιμου 
!"Το ακροφύσιο διασκορπισμού (μπεκ) 
!"Το φωτοκύτταρο εντοπισμού της φλόγας 
!"Η κεφαλή καύσεως 

β. σχολικό βιβλίο σελ. 67 παραγρ. 5.2.1 
γ. σχολικό βιβλίο σελ. 78 παραγρ. 6.1.2 
δ. Η ανά μονάδα θερμαινόμενης επιφάνειας θερμική ικανότητα ονομάζεται ειδική φόρτιση του 
λέβητα και είναι ένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κατασκευαστικού τύπου  
ε. W=QΛ / H*n  => n=QΛ/Η*W=56000/(7*10000)=0.8 
 
ΘΕΜΑ 4Ο  
α. Το δίκτυο διανομής είναι ο «δρόμος» που ακολουθεί ο φορέας της θερμότητας, για να τη 
μεταφέρει από την εστία στους χώρους που πρόκειται να θερμανθούν. Πρόκειται για ένα 
κλειστό κύκλωμα, αφού ο φορέας επιστρέφει στην εστία, ώστε να παραλάβει νέα θερμικά 
ποσά και να επαναλάβει τη διαδικασία μεταφοράς τους Αποτελείται από τα εξής βασικά 
στοιχεία:  

!"Τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαμόρφωσής τους  
!"Την αντλία λειτουργίας (κυκλοφορητή) 
!"Τα στοιχεία απόδοσης της θερμότητας, δηλαδή τα θερμαντικά σώματα (και σε 
ορισμένες περιπτώσεις τους παρασκευαστήρες ζεστού νερού χρήσης – boilers) 

β. Στα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια των κατασκευαστών σωλήνων αναφέρονται σαν 
παραδεκτά όρια ταχύτητας 0,4-1,2m/sec Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτά τα όρια είναι διότι οι 
μεγάλες ταχύτητες δεν ευνοούν τη συγκράτηση αέρα σε μικροανωμαλίες της οριζόντιας 
ανάπτυξης και γι’ αυτό προτιμούνται στα μονοσωλήνια συστήματα με ενδοδαπέδια διανομή  
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γ. Η υπερνίκηση των αντιστάσεων τριβής γίνεται με την πρόσδοση στο νερό ενέργειας από 
την αντλία του δικτύου (κυκλοφορητή). Μέτρο της ενέργειας αυτής είναι η διαφορά πίεσης 
μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης της αντλίας. 
δ. σχολικό βιβλίο σελ. 99 κάτω και 100 

======================= 


