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Σελίδα 1 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. ΣΩΣΤΟ  

β. ΛΑΘΟΣ 

γ. ΣΩΣΤΟ 

δ. ΣΩΣΤΟ 

ε. ΛΑΘΟΣ 

Α2. 

1 – στ 

2 – δ 

3 -  ε 

4 – α 

5 - β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ως προς το θερµαινόµενο µέσο κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες : 

• Λέβητες νερού .  

• Λέβητες ατµού .  

• Λέβητες αέρα .  

B2. Τα κράµατα του αλουµινίου έχουν το πλεονέκτηµα του µικρότερου ειδικού 

βάρους και της αντοχής στη διάβρωση. Επίσης µπορούν να δώσουν σώµατα 

εξαιρετικής εµφάνισης. Η µικρότερη ειδική θερµοχωρητικότητα του αλουµινίου 

εξασφαλίζει γρήγορη θέρµανση του σώµατος, άλλα και η ψύξη του, µετά τη 

διακοπή λειτουργιάς είναι σύντοµη .  

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. Με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής του καύσιµου διακρίνονται σε τρεις  
      βασικές κατηγόριες :   

• Καυστήρες διάχυσης .  
• Καυστήρες µε εγχυτήτες . 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων στο µάθηµα Στοιχειά 

Σχεδιασµού κεντρικών θερµάνσεων  
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Σελίδα 2 

• Καυστήρες πλήρους προανάµιξης.  
Με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής του αέρα διακρίνονται σε δυο  
βασικές κατηγόριες :   

• Ατµοσφαιρικούς και  
• Πιεστικούς καυστήρες .  

 
Γ2.  Παροχή (σύµβολο V, µονάδα m3/s). 
       Είναι ο όγκος του νερού που περνά από µια διατοµή ενός σωλήνα στη µονάδα    
       του χρόνου. Στις εφαρµογές της Κεντρικής θέρµανσης τη µετράµε συνήθως 
       σε m3/h ή l/h .  
       Θερµοκρασιακή πτώση (σύµβολο ∆t = tv – tr , µονάδα °K ). 

       Είναι η διάφορα µεταξύ θερµοκρασίας εξόδου – εισόδου του νερού στο  
       λέβητα .  
 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Ασφαλιστικές διατάξεις : 

1. Θερµοστάτης . 

2. Υδροστάτης . 

3. Ειδικά διαστολικά εξαρτήµατα.  

4. Φωτοκύτταρο . 

5. Συρµό (train) οργάνων . 

∆2.  Εάν στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης που λειτουργούν λέβητες από 

σιδηροκράµατα υπάρχουν τµήµατα από χαλκό, υπάρχει κίνδυνος “ηλεκτροχηµικής 

διάβρωσης” .Το φαινόµενο αυτό συµβαίνει, γιατί ο χαλκός είναι καθοδικότερος 

(“ευγενέστερος”) από το σίδηρο στη σειρά ηλεκτροθετικότητας των µέταλλων. 

Κατά συνέπεια, όταν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, δηµιουργούν γαλβανικό στοιχείο 

µε άνοδο το σίδηρο και κάθοδο το χαλκό, µε “αγωγό” το νερό, που 

συµπεριφέρεται σαν ηλεκτρολύτης λόγω των αλάτων που περιέχει .Το αποτέλεσµα 

είναι διάβρωση του λιγότερο ευγενούς σιδηρού λόγω µεταφοράς ιόντων προς το 

χαλκό . Για την προστασία του λοιπόν, “θυσιάζεται” ηλεκτρόδιο από ακόµα 

λιγότερο ευγενές υλικό, όπως µαγνήσιο ή ψευδάργυρος, που έχει µε το χαλκό 

µεγαλύτερη  διάφορα από ότι ο σίδηρος .Το προστατευτικό αυτό ηλεκτρόδιο 

τοποθετείται, υπό µορφή ράβδου, σε κατάλληλο σηµείο του λέβητα και πρέπει σε 

ορισµένα χρονικά διάστηµα να ελέγχεται και να αντικαθίσταται.   

 

 

Σχόλια : Τα θέµατα είναι από όλη την υλη και για καλά διαβασµένους µαθητές .  

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κακουλάς Γ. Νικόλαος  


