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ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη. 

 
i. Η μετάδοση θερμότητας γίνεται μόνο με αγωγή και με συναγωγή. 

 
ii. Τα παράγωγα της καύσης ονομάζονται καυσαέρια και είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, το νερό και  

   το άζωτο. 

 
iii. Ως θεωρητικά καυσαέρια ορίζονται τα προϊόντα της τέλειας καύσης της μονάδας όγκου ενός αερίου 

   με τη θεωρητική ποσότητα αέρα καύσης.  

 
iv. Στις εφαρμογές χρησιμοποιούμε την κατώτερη θερμογόνο δύναμη. 

 
v. Οι καυστήρες διασκορπισμού δεν έχουν καλό βαθμό απόδοσης και προσαρμογή σε διαφορετικούς 

    τύπους λεβήτων. 

Μονάδες 15 
 

Α2.  Με βάση τη σχηματική παράσταση εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης που απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα 

από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 

γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / Γ ΄ ΕΠΑ.Λ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2020 
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ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. 1 α. Καυστήρας 

2. 2 β. Είσοδος αέρα 

3. 3 γ. 
Δοχείο ρύθμισης (ντεπόζιτο) 

 

4. 4 δ. Θάλαμος καύσεως 

5. 5 ε. 
 

Ρυθμιστής παροχής καυσίμου 

  στ. Ρύθμισης θέσης αντλίας 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Αναφέρετε πέντε (5) από τα κοινά στοιχεία του εξοπλισμού τα οποία συναντώνται στο σύνολο των 
καυστήρων. 

 

Μονάδες 10 
 

Β2. Αναφέρετε πέντε (5) από τα κοινά στοιχεία του εξοπλισμού των καυστήρων διασκορπισμού. 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Γιατί οι οικολογικοί καυστήρες ονομάζονται έτσι (μον. 6) και  ποια είναι τα κοινά στοιχεία του 
εξοπλισμού τους (γράψτε 5 κοινά στοιχεία) (μον. 7); 

 

Μονάδες 13 
 

Γ2. Σε ποιες βασικές κατηγορίες διακρίνονται οι καυστήρες αερίων με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής του 
καυσίμου (ονομαστικά); 

Μονάδες12 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. Καυστήρας εργάζεται σε λέβητα ισχύος QΛ=64.000 Kcal/h και καταναλώνει w = 8kg/h πετρέλαιο. Ποιος 
είναι ο βαθμός απόδοσης (η) του λέβητα, όταν είναι γνωστό ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 
H=10.000 Kcal/ kg. 

Μονάδες 10 

 
 
Δ2. Να επιλεγεί καυστήρας πετρελαίου για λέβητα ισχύος QΛ=200.000 Kcal/h και αντίθλιψης 40 mm Σ.Ν. 
(περίπου 4 mbar).  
∆ίνονται:  
• Ο βαθμός απόδοσης η=0,8  
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• Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου H=10.000 Kcal/kg.  
• Το διάγραμμα επιλογής καυστήρα που ακολουθεί: 

 
Μονάδες 15 

 


