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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.      Α2. 

α)    Λάθος             3   1. στ   2 

β)    Σωστό  3   2. δ   2 

γ)    Σωστό  3   3. ε   2 

δ)    Λάθος  3   4. α   2 

ε)    Λάθος  3   5. β   2 

   (15)      (10) 

 
Β1.  Η ειδική κατανάλωση καυσίμου w καθορίζεται από τη θερμική ισχύ του λέβητα, τη 

θερμογόνο δύναμη του καυσίμου και το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης. (σελίδα 54) (10) 

 

Β2. Οι θόρυβοι που προέρχονται από την Κ.Θ. οφείλονται σε: 

 

1. Χαμηλές συχνότητες που παράγονται στο λέβητα. 
 
2. Κραδασμούς που οφείλονται σε συντονισμό του λέβητα με μερικές από τις παραπάνω 
συχνότητες. 
 

3. Μεσαίες και ισοϋψείς συχνότητες. (σελίδα 46) (15) 
 

Γ1. Το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στις Κ.Θ. αποτελείται κυρίως από άνθρακα και υδρογόνο, σε 
αναλογία 85% προς 15% περίπου. Υπάρχουν και μικρές ποσότητες άλλων στοιχείων, όπως το θείο. 
Τα παράγωγα της καύσης του πετρελαίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και το άζωτο που 
δεν καίγεται. (σελίδα 30) (10) 
 

Γ2.  Στο λεβητοστάσιο απαιτείται η ύπαρξη παροχής νερού, σε ποσότητα τέτοια ώστε να είναι 
δυνατή η τροφοδότηση του καζανιού σε μόνιμη βάση μέσω του συστήματος πλήρωσης. Είναι 
σκόπιμη η πρόβλεψη γραμμής ικανής για πλήρωση των εγκαταστάσεων σε κάποιο εύλογο χρόνο, 
που δεν πρέπει να περνά τις 2 ώρες κατά την περίοδο συντήρησης. Ο χώρος πρέπει να έχει ένα 
σκάμμα (φρεάτιο) για τη συγκέντρωση του νερού που μπορεί να χυθεί, αν σπάσει κάποιος σωλήνας. 
Το φρεάτιο αυτό πρέπει να έχει διαστάσεις τέτοιες, ώστε να μπορεί να δεχθεί το 10% του νερού που 
περιέχει η εγκατάσταση, να είναι δε εξοπλισμένο με σχάρα και με αντλητικό συγκρότημα, ικανό να 
αποχετεύει το νερό του φρεατίου σε 10 λεπτά. Για μεγάλες εγκαταστάσεις, στις οποίες το 
λεβητοστάσιο είναι μέρος του Μηχανοστασίου, το φρεάτιο προστατεύει το χώρο του 
λεβητοστασίου και τα νερά μεταφέρονται με φυσική ροή μέσω σωλήνωσης στο κεντρικό σύστημα 
απαγωγής υδάτων του Μηχανοστασίου.  
(σελίδες 44-45) (15) 
 

 

Δ1. Το ποσόν της θερμότητας που εκλύεται κατά την τέλεια καύση 1kg καυσίμου είναι η 
θερμογόνος δύναμή του. Ονομάζεται και θερμαντική ικανότητα, συμβολίζεται με το Η και μετριέται 
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σε kJ/kg, ή kcal/kg. Ειδικά για τα αέρια καύσιμα μετριέται ανά μονάδα όγκου (kJ/m3 ή kcal/m3). Τη 
θερμογόνο δύναμη την διακρίνουμε σε ανώτερη και κατώτερη. (σελίδα 34)(10) 
 

Δ2. Οι κατασκευαστικές προδιαγραφές του λεβητοστασίου ορίζουν ότι, η θέση του λεβητοστασίου 
πρέπει να είναι τέτοια, που να επιτρέπει το «ανέβασμα» καπνοδόχων, να μπορεί να αερίζεται, να 
επιτρέπει άνετη διανομή των σωληνώσεων και κυρίως να παρέχει προστασία από θορύβους που 
προκαλούνται στο χώρο των λεβητοστασίων και δημιουργούν ηχορύπανση. Το λεβητοστάσιο δεν 
πρέπει να έχει πόρτα προς το κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Αν όμως αυτό είναι αναγκαίο, η πόρτα 
πρέπει να είναι ολόκληρη από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. Κάθε λεβητοστάσιο πρέπει να έχει 
κατάλληλο φωτισμό, να διαθέτει νερό και να συνδέεται με κάποιο τρόπο με το σύστημα 
αποχέτευσης του κτιρίου. Τέλος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη πυροπροστασία. 
Οι λειτουργίες εξυπηρέτησης του λεβητοστασίου είναι: 
 
1. Φωτισμός Λεβητοστασίου. 
 
2. Ύδρευση – Αποχέτευση. 
 
3. Αερισμός. (σελίδες 44 – 45) (15)              
 

 

 

 

 

 

 

 

 


