
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Το φροντιστήριο των Επα.λ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 

1. Να γράψετε στο τετράδιο το γράµµα καθεµίας από τις παρακάτω  
     προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη  
     ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη.    
α. Ο συνδυασµός αγωγής και συναγωγής, δηλαδή η συναλλαγή  
    θερµότητας µεταξύ δυο ρευστών (νερού – αέρα) από στέρεο  
    (τοιχώµατα του σώµατος ), ονοµάζεται διάβαση θερµότητας .    
β. Το ανοικτό δοχείο διαστολής είναι µια πολύπλοκη και ακριβή  

     κατασκευή και απαιτεί ειδικά ασφαλιστικά και ρυθµίσεις .   
γ.  Βιοµάζα ορίζεται το σύνολο των γεωργικών, φυτικών, δασικών ή  
    ζωικών υπολειµµάτων, τα αστικά λύµατα και τα στέρεα απορρίµµατα  
    µε τα παράγωγα τους (βιοαέρια κλπ). 
δ. Τα οξείδια του θείου (SO2)  είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του  
    φωτοχηµικού νέφους  . 
ε. Παροχή είναι η µάζα του νερού που περνά από µια διατοµή ενός  
   σωλήνα στη µονάδα του χρόνου .  
ζ. Το πιο διαδεδοµένο υλικό κατασκευής θερµαντικών σωµάτων είναι  
    χαλυβδοέλασµατα µε ελάχιστο πάχος 1,25 mm.  

Μονάδες 12 

 

2. Από ποιους κινδύνους προστατεύει η τετράοδη βάνα ανάµιξης το  

      λέβητα κεντρικής θέρµανσης ;   

Μονάδες 13 

 
 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 

1. Ποια είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κυκλοφορητή ;  

Μονάδες 6 
 

2  Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα των χαλυβδοσωλήνων σε σύγκριση 
µε τους χαλκοσωλήνες . Για ποια τµήµατα του δικτύου διανοµής της 
κεντρικής θέρµανσης (Κ.Θ.)  προτιµούνται οι χαλυβδοσωλήνες ;   

 

Μονάδες 14 

3. Ποιος είναι ο σκοπός του υδροστάτη ;  

Μονάδες 5 

 



ΘΕΜΑ 3
Ο
 

1. Ποιες είναι οι κυριότερες απώλειες κατά την καύση στις 
εγκαταστάσεις κεντρικών θερµάνσεων ;    

Μονάδες 14 

 
2.  Από ποιος παράγοντες εκτιµάται ο υπολογισµός της καπνοδόχου, 

σύµφωνα µε την πιο διαδεδοµένη αλλά όχι και πιο ακριβή µέθοδο ; 

Μονάδες 11 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο
 

1. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα και ποιο το βασικό µειονέκτηµα 
του  υπέρθερµου νερού ως φορέα της θερµότητας σε µια εγκατάσταση   

     κεντρικής θέρµανσης .   

Μονάδες 10 

 
2. Να διατυπωθεί ο ορισµός της καύσης . 

Μονάδες 5 
 

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του αέρα ως φορέα της θερµότητας σε 
µια εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και ποιο είναι το βασικό του 
µειονέκτηµα ;   

Μονάδες 10 
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