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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. 
 
α. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι βασικά υπεύθυνο για την ανάπτυξη του φαινομένου του 
θερμοκηπίου.  
β. Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας 
γ. Η καύση είναι εξώθερμη χημική αντίδραση 
δ. Ένα πλεονέκτημα των χαλκοσωλήνων είναι οι σημαντικά μικρότερες αντιστάσεις τριβής από τις 
αντιστάσεις τριβής των χαλυβδοσωλήνων. 
ε. Το βασικό πλεονέκτημα του μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης είναι η ευχέρεια 
της λειτουργικής αυτονομίας των διαφόρων ιδιοκτησιών ή των τμημάτων ενός κτιρίου.  
 

Μονάδες 15 
 
 Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε της 
στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση 
 
 

                                      Μονάδες 10  
 
 
 



ΘΕΜΑ Β 
 
Β2. Τι ονομάζεται θερμογόνος δύναμη ή θερμαντική ικανότητα καυσίμου; Πώς συμβολίζεται και 
σε τι μονάδες μετριέται;  
 

Μονάδες 10  
 

Β2. Σε ποια περίπτωση και γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής διάβρωσης στην 
εγκατάσταση  κεντρικής θέρμανσης; Ποιος είναι ο τρόπος προστασίας από την ηλεκτροχημική 
διάβρωση; 
 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Ποια είναι τα είδη των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με  κριτήριο το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο; Να αναφέρετε ένα συγκεκριμένο καύσιμο για κάθε είδος εγκατάστασης. 
 

Μονάδες 12 
 

Γ2. Ποια είναι τα είδη των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.) με κριτήριο το φορέα της 
θερμότητας;  
 

Μονάδες 13 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Να υπολογίσετε την ωριαία παροχή καυσίμου για καυστήρα πετρελαίου με ισχύ λέβητα 
QΛ = 90000kcal/h, θερμογόνο δύναμη Η = 8000kcal/kg και βαθμό απόδοσης η = 75% 
 

Μονάδες 9 
 

Δ2. Nα υπολογίσετε την ωριαία παραγωγή καυσαερίων και την διατομή καπνοδόχου με 
QΛ = 200KW, n = 1250 και Η = 25m. 
 

Μονάδες 8 
 
Δ3. Να υπολογίσετε την πιθανή κατανάλωση πετρελαίου με w = 25kg/h και εκτιμώμενο χρόνο 
λειτουργιάς 9μηνες/ετος 
 

Μονάδες 8 
 


