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ΘΔΜΑ Β  

Β1. Πιενλεθηήκαηα ησλ θαπζηήξσλ δηαζθνξπηζκνύ:  

 νη θαπζηήξεο δηαζθνξπηζκνύ είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα κηθξέο θαη κεζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο Κ.Θ.  

 Οη δπλαηόηεηεο απηόκαηεο, ζηαζεξήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο πνπ 

δηαζέηνπλ  

 ν πςειόο βαζκόο απόδνζεο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο θαύζεο  

 ρακειή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε από ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 έρνπλ ζήκεξα θαιό βαζκό απόδνζεο,  

 δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ησλ εμαξηεκάησλ,  

 εύθνιε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε,  

 πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ιεβήησλ,  

 δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο δηαγλσζηηθώλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ βιαβώλ θαη 

ρακειό επίπεδν ζνξύβνπ.  



 

Β2. α) Παξνρή (ζύκβνιν V) είλαη ν όγθνο ηνπ λεξνύ πνπ πεξλά από κηα δηαηνκή 

ελόο ζσιήλα ζηελ κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. Μνλάδα ην m
3
/h ή l/h  

Θεξκνθξαζηαθή πηώζε (ζύκβνιν Δt) είλαη ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο εμόδνπ – 

εηζόδνπ ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα. Μνλάδα ην °C.  

Θεξκηθό θνξηίν (ζύκβνιν Q) είλαη ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξόλνπ από ην θνξέα, δειαδή ε ζεξκηθή ηζρύο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 

ηνπ θπθιώκαηνο. Μνλάδα 1KW = 860 Kcal /h  

β) Οη ζόξπβνη πνπ νθείινληαη ζε ρακειέο ζπρλόηεηεο παξάγνληαη κέζα ζην θαδάλη 

θαηά ηελ θαύζε.  

Οη ζόξπβνη πνπ νθείινληαη ζε κεζαίεο ζπρλόηεηεο παξάγνληαη από ηνλ θαπζηήξα 

θαη είλαη πην ελνριεηηθέο. 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1.  

α) πιενλεθηήκαηα ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ραιθνζσιήλεο 

θαη ηνπο ραιπβδνζσιήλεο: 

 κεγάιε επθακςία  

 κηθξό εηδηθό βάξνο  

 ιεηηνπξγνύλ αζόξπβα  

 είλαη θζελνί  

 

β) Ωο πξνο ην ζεξκαηλόκελν κέζν:  

 Λέβεηεο λεξνύ  

 Λέβεηεο αηκνύ  

 Λέβεηεο αέξα  

 

 



Ωο πξνο ην βαζηθό πιηθό θαηαζθεπήο:  

 Λέβεηεο ρπηνζίδεξνί  

 Λέβεηεο ραιύβδηλνη  

 

Ωο πξνο ηελ αληίζιηςε (πίεζε θαπζαεξίσλ):  

 Λέβεηεο κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα (αηκνζθαηξηθνί)  

 Λέβεηεο κε πηεζηηθό θαπζηήξα (πηεζηηθνί)  

 

Γ2. Με θξηηήξην ηνλ ηξόπν πξνζαγσγήο ηνπ, θαπζίκνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 Καπζηήξεο δηάρπζεο:  

 Καπζηήξεο κε εγρπηήξεο:  

 Καπζηήξεο πιήξνπο πξναλάκημεο 

 

Με θξηηήξην ηνλ ηξόπν πξνζαγσγήο ηνπ αέξα δηαθξίλνληαη ζε:  

 Αηκνζθαηξηθνύο  

 Πηεζηηθνύο θαπζηήξεο  

 

Δηάθξηζε ησλ θαπζηήξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε βάζε ην βαζκό απηνκαηνπνίεζεο 

ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ξύζκηζήο ηνπο (απηόκαηνη, εκηαπηόκαηνη θιπ.) 

 

  



ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. A = m/n·√𝐻 => √𝐻 = 4 => H = 16m  

 

Γ2. α) Γηα λ = 0,6 m/sec θαη ραιθνζσιήλα δηακέηξνπ15x1 , από ην παξαθάησ 

δηάγξακκα έρνπκε: 

  

Πηώζε πίεζεο R = 40 mm ΣΝ /m  

θαη q = 0,08 l/sec. Άξα V = 0,08·3600 => V = 288 l/h  

β) Είλαη Δp = R·L + Z => Δp = 40·20 + 200 => Δp = 800 + 200 =>  

Δp =1000 mm ΣΝ  

γ) Είλαη V = 𝑄/𝛥𝑡 => Q = V · Δt => Q = 288·20 => Q = 5760 kcal / h 


