ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΕΩΝ

ΘΕΜΑ Α:
Α1. α) ωςτό
β) Λάκοσ
γ) ωςτό
δ) ωςτό
ε) Λάκοσ
Α2. 1) ςτ
2) δ
3) ε
4) α
5) β

ΘΕΜΑ Β:
Β1. 6.2.1 ελίδα 79(2)
Ωσ προσ το κερμαινόμενο μζςο οι λζβθτεσ κατατάςςονται ςε:
 Λζβθτεσ νεροφ
 Λζβθτεσ ατμοφ
 Λζβθτεσ αζρα
Β2. 9.3.1 ελίδα 139
Σα πλεονεκτιματα των κερμαντικϊν ςωμάτων από αλουμίνιο:
 Σα κράματα του αλουμινίου ζχουν το πλεονζκτθμα του
μικρότερου ειδικοφ βάρουσ και τθσ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ.
 Επίςθσ μποροφν να δϊςουν ςϊματα εξαιρετικισ εμφάνιςθσ.

 Η μικρότερθ ειδικι κερμοχωρθτικότθτα του αλουμινίου
εξαςφαλίηει γριγορθ κζρμανςθ του ςϊματοσ, αλλά και θ ψφξθ
του, μετά τθ διακοπι λειτουργίασ, είναι ςφντομθ.

ΘΕΜΑ Γ:
Γ1Α. 5.2 ελίδα 67
Με κριτιριο τον τρόπο προςαγωγισ του καυςίμου διακρίνονται ςε τρεισ
βαςικζσ κατθγορίεσ:
 Καυςτιρεσ διάχυςθσ
 Καυςτιρεσ με εγχυτιρεσ
 Καυςτιρεσ πλιρουσ προανάμιξθσ

Γ1Β. Με κριτιριο τον τρόπο προςαγωγισ του αζρα διακρίνονται ςε:
 Ατμοςφαιρικοφσ και
 Πιεςτικοφσ καυςτιρεσ

Γ2. 7.1.1. - 7.1.2. ελίδα 97-98
Η παροχι (ςφμβολο V. μονάδα m3/s)
Παροχι ονομάηουμε τον όγκο του νεροφ που περνά από μια διατομι
ενόσ ςωλινα ςτθ μονάδα του χρόνου.
τισ εφαρμογζσ τθσ Κεντρικισ Θζρμανςθσ τθ μετράμε ςυνικωσ ςε m3/h
ι lt/h. Και τθν ςυμβολίηουμε με το V.

ΘΕΜΑ Δ:
Δ1. 10.2.2 ελίδα 157 ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ (τα 5 από τα παρακάτω)






Αςφαλιςτικό ςφςτθμα με ανοιχτό ι κλειςτό δοχείο διαςτολισ
Διάταξθ πλιρωςθσ του δικτφου
Τδροςτάτθ του κυκλοφορθτι και ο κερμοςτάτθσ του λζβθτα
Σα διαςτολικά
Σο φωτοκφτταρο του καυςτιρα






Σον ϋϋςυρμό (train) οργάνωνϋϋ (αζρια καφςιμα)
Ρυκμιςτικζσ διατάξεισ για ςυνκικεσ άνεςθσ – οικονομίασ
Διατάξεισ για δυνατότθτεσ αυτονομίασ λειτουργίασ
φςτθμα αντιςτάκμιςθσ με τρίοδθ ι τετράοδθ περιςτροφικι
βάνα

Δ2. 6.2.3 ελίδα 83 ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
Εάν ςτθν εγκατάςταςθ Κεντρικισ Θζρμανςθσ που λειτουργοφν λζβθτεσ
από ςιδθροκράματα υπάρχουν τμιματα από χαλκό, υπάρχει κίνδυνοσ
‘’θλεκτροχθμικισ διάβρωςθσ’’
Σο φαινόμενο αυτό ςυμβαίνει, γιατί ο χαλκόσ είναι κακοδικότεροσ
(ϋϋευγενζςτεροσϋϋ) από το ςίδθρο ςτθ ςειρά θλεκτροκετικότθτασ των
μετάλλων. Κατά ςυνζπεια, όταν ςυνδζονται ςτο ίδιο δίκτυο,
δθμιουργοφν γαλβανικό ςτοιχείο με άνοδο το ςίδερο και κάκοδο το
χαλκό , με ϋϋαγωγόϋϋ το νερό, που ςυμπεριφζρεται ςαν θλεκτρολφτθσ
λόγω των αλάτων που περιζχει. Σο αποτζλεςμα είναι διάβρωςθ του
λιγότερο ϋϋευγενοφσϋϋ ςιδιρου λόγω μεταφοράσ ιόντων προσ το χαλκό.
Για τθν προςταςία του λοιπόν, ϋϋκυςιάηεταιϋϋ θλεκτρόδιο από ακόμα
λιγότερο ευγενζσ υλικό, όπωσ μαγνιςιο ι ψευδάργυροσ, που ζχει με το
χαλκό μεγαλφτερθ διαφορά δυναμικοφ από ότι ο ςίδθροσ. Σο
προςτατευτικό αυτό θλεκτρόδιο τοποκετείται, υπό μορφι ράβδου ςε
κατάλλθλο ςθμείο του λζβθτα και πρζπει ςε οριςμζνα χρονικά
διαςτιματα να ελζγχεται και να αντικακίςταται.

