Ερωτήσεις για τα "Θερµικά και Ψυκτικά Φορτία"

1. Που οφείλονται οι θερµικές απώλειες και τα θερµικά κέρδη ενός θερµαινόµενου χώρου; (σελ.108), ΠΕ
Οφείλονται κυρίως στο Δεύτερο νόµο της Θερµοδυναµικής που µας λέει ότι: «Η θερµότητα ρέει πάντα από χώρους ή σώµατα υψηλότερης
θερµοκρασιακής κατάστασης προς χώρους ή σώµατα χαµηλότερης θερµοκρασιακής κατάστασης».

2. Τι είναι οι θερµικές απώλειες ενός χώρου; (σελ.108)
Το Χειµώνα όπου η θερµοκρασία περιβάλλοντος (έξω από το θερµαινόµενο χώρο) είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία του χώρου που
θερµαίνουµε, έχουµε ροή θερµότητας από το θερµαινόµενο χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Τότε λέµε ότι έχουµε θερµικές απώλειες.

3. Πως διατηρούµε τη θερµοκρασία ενός θερµαινόµενου χώρου το Χειµώνα στο επιθυµητό επίπεδο (περίπου 20 oC); (σελ.108)
Θα πρέπει οι θερµικές απώλειες του χώρου να αναπληρώνονται από κάποια εσωτερική πηγή θερµότητας.
Τέτοιες πηγές θερµότητας µπορεί να είναι:
Ένα θερµαντικό σώµα, ένα αερόθερµο, ένα αυτόνοµο κλιµατιστικό µηχάνηµα κλπ.

4. Τι είναι τα θερµικά κέρδη ενός χώρου; (σελ.109)
Το Καλοκαίρι όπου η θερµοκρασία περιβάλλοντος (έξω από το θερµαινόµενο χώρο) είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του χώρου που
θέλουµε να δροσίσουµε, έχουµε ροή θερµότητας από το περιβάλλον προς το χώρο. Τότε λέµε ότι έχουµε θερµικά κέρδη.

5. Πως διατηρούµαι τη θερµοκρασία ενός κλιµατιζόµενου χώρου το καλοκαίρι στο επιθυµητό επίπεδο (περίπου 27 oC); (σελ.108)
Θα πρέπει τα θερµικά κέρδη του χώρου να αποβάλλονται από κάποιο κατάλληλο µηχανισµό. Τέτοιος µπορεί να είναι ένα αυτόνοµο ψυκτικό
µηχάνηµα ή µια αντλία θερµότητας, ή κάποιο σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού κλπ.

6. Τι εννοούµε µε τον τεχνικό όρο ψυκτικά φορτία; (σελ.109)
Με τον τεχνικό όρο ψυκτικά φορτία εννοούµε το ποσό της θερµότητας που προστίθεται στον κλιµατιζόµενο χώρο στη µονάδα του χρόνου,
προερχόµενο από διάφορες πηγές και επιβαρύνουν την κλιµατιστική εγκατάσταση.

7. Τι εννοούµε µε τον τεχνικό όρο θερµικά φορτία; (σελ.110), ΠΕ
Με τον τεχνικό όρο θερµικά φορτία εννοούµε το ποσό της θερµότητας που πρέπει να αφαιρείται από τον κλιµατιζόµενο χώρο στη µονάδα του
χρόνου, µέσω της κλιµατιστικής εγκατάστασης.

8.Ποιοί είναι οι τεχνικοί όροι που χρησιµοποιούνται για την ονοµασία των φορτίων; (σελ.110)

9. Μπορούν τα ψυκτικά φορτία να εµφανισθούν το χειµώνα; (σελ.110)
Αν και τα ψυκτικά φορτία συνδέονται µε το καλοκαίρι, µπορεί καµιά φορά να συµβεί σε ένα κλιµατιζόµενο χώρο να έχουµε ψυκτικά φορτία
ακόµα και το χειµώνα αν έχουµε έκλυση θερµότητας από µηχανήµατα µεγάλης ισχύος που βρίσκονται µέσα στο χώρο.

10. Η θερµότητα µεταφέρεται αργά ή γρήγορα µέσω των δοµικών στοιχείων; Δώστε ένα παράδειγµα (σελ.110-111)
Η θερµότητα µεταφέρεται µε πολύ αργό ρυθµό µέσα από τα δοµικά στοιχεία ενός κτιρίου. Αυτό είναι το φαινόµενο της χρονικής καθυστέρησης
στη µεταφορά της θερµότητας.
Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε το γεγονός ότι, το Καλοκαίρι, τα σπίτια είναι σχετικά δροσερά το µεσηµέρι, παρόλο που η εξωτερική
θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή, ενώ το απόγευµα προς το βράδυ είναι πολύ ζεστά, παρόλο που η εξωτερική θερµοκρασία είναι σχετικά χαµηλή.

11. Πως µεταβάλλεται η ταχύτητα µεταφοράς θερµότητας ανάλογα µε τη θερµοµόνωση ενός κτιρίου; (σελ.111)
Η ταχύτητα µε την οποία µεταφέρεται η θερµότητα δεν είναι παντού η ίδια και διαφέρει ανάλογα µε τα υλικά κατασκευής. Όταν
παρεµβάλλεται θερµοµόνωση, η ταχύτητα µεταφοράς της θερµότητας µέσα από τη θερµοµόνωση είναι πολύ χαµηλή.

12. Τι είναι η ενεργός θερµοχωρητικότητα ενός κτιρίου; (σελ.111), ΠΕ
Είναι η ικανότητα των κτιρίων να αποθηκεύουν ποσότητες θερµότητας.
Όταν ένα κτίριο µπορεί να αποθηκεύσει µεγάλη ποσότητα θερµότητας, τότε λέµε ότι έχει µεγάλη ενεργό θερµοχωρητικότητα και αντιστρόφως.

13. Ποια η πρακτική συνέπεια από τη δυνατότητα των δοµικών στοιχείων να αποθηκεύουν θερµότητα; (σελ.111-112)
Είναι ότι το θερµικό ή το ψυκτικό φορτίο είναι µικρότερο από το άθροισµα όλων των ποσοτήτων θερµότητας που εισέρχονται ή
αποµακρύνονται από ένα συγκεκριµένο χώρο σε µια ορισµένη χρονική στιγµή.

14. Γιατί ένας χώρος εξακολουθεί να παραµένει ζεστός παρόλο που έχει διακοπεί η λειτουργία της θέρµανσης; (σελ.112)
Αυτό οφείλεται στο ότι εξακολουθεί ο χώρος να θερµαίνεται από τη θερµότητα που βρίσκεται συσσωρευµένη στα δοµικά στοιχεία του χώρου.

15. Τι είναι ο µεταχρονισµός των φορτίων; (σελ.114), ΠΕ
Το φαινόµενο κατά το οποίο τα ψυκτικά φορτία δεν παρουσιάζονται όλα µαζί ονοµάζεται µεταχρονισµός.

16. Για πιο λόγο ο χειρότερος προσανατολισµός για το καλοκαίρι είναι ο δυτικός; (σελ.115)
Διότι το απόγευµα που βάλλεται το σπίτι από την ηλιακή ακτινοβολία παρουσιάζονται συγχρόνως και άλλα φορτία (µεταχρονισµένα), τα οποία
έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνεται πολύ το ψυκτικό φορτίο.

17. Τι συνέβαινε παλαιότερα που στον υπολογισµό των ψυκτικών φορτίων δεν λαµβάνονταν υπόψη ο µεταχρονισµός; (σελ.115)
Το αποτέλεσµα ήταν να προκύπτουν µεγάλα φορτία, γεγονός που οδηγούσε σε αδικαιολόγητα µεγάλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς. Άρα και
σε υψηλό κόστος εγκατάστασης.

18. Γιατί ένας χώρος που κλιµατίζεται περιστασιακά χρειάζεται µεγαλύτερο (κλιµατιστικό) µηχάνηµα; (σελ.116)
Διότι θα έχει να αντιµετωπίσει και τα υψηλά ποσά θερµότητας που θα είναι συσσωρευµένα στα δοµικά στοιχεία της οικοδοµής.

19. Τι θα πράξετε πρώτα, αν σας διαµαρτυρηθούν ότι κάποιο κλιµατιστικό µηχάνηµα δεν αποδίδει ικανοποιητικά; (σελ.116)
Θα πρέπει, προτού να βγάλετε το συµπέρασµα ότι χρειάζεται ένα µεγαλύτερο, να ρωτήσετε πρώτα τι ώρα το ξεκινάνε. Αν π.χ. το ξεκινάνε το
απόγευµα, όταν η ζέστη είναι αφόρητη και η θερµοκρασία των εσωτερικών τοίχων είναι υψηλή, τότε είναι φυσικό να µην µπορεί να αποδώσει.
Πρέπει να το ξεκινάνε πιο νωρίς.

20. Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται η κατασκευή εξοχικών κατοικιών µε χαµηλή θερµοχωρητικότητα; (σελ.116)

Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης στην εσωτερική πλευρά των τοίχων, π.χ. χρησιµοποιούνται θερµοµονωτικά τούβλα ή
σοβάδες. Επίσης χαµηλή θερµοχωρητικότητα έχουν οι κατοικίες από ελαφρά υλικά.

21. Ποιες σχέσεις πρέπει να ξέρει και να θυµάται απέξω ένας τεχνικός που ασχολείται µε τον κλιµατισµό; (σελ.116-117), ΠΕ
1 KW = 1000 W = 860 Kcal/h = 3410 Btu/h
1 W = 0,860 Kcal/h = 3,41 Btu/h
300 W ≈ 1000 Btu/h
Ένας πρακτικός τρόπος µετατροπής των Btu/h σε W είναι ότι τα W είναι περίπου το 30% των Btu/h.

22. Γιατί σε ένα σύστηµα κλιµατισµού µε νερό έχει µεγαλύτερη σηµασία ο υπολογισµός των ψυκτικών φορτίων; (σελ.117)
Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα που τοποθετούνται για να καλύψουν το ψυκτικό φορτίο σε ένα σύστηµα κλιµατισµού µε νερό, κατά κανόνα σχεδόν
επαρκούν για να καλύψουν και το θερµικό φορτίο.

23. Γιατί σε ένα σύστηµα κλιµατισµού µε µονάδες άµεσης εκτόνωσης έχει µεγαλύτερη σηµασία η αντιµετώπιση του θερµικού φορτίου; (σελ.117)
Διότι η απόδοση των µονάδων άµεσης εκτόνωσης σε θέρµανση, σε σχέση µε τα φορτία, συνήθως είναι σχετικά χαµηλή ενώ η απόδοσή τους σε
ψύξη σχετικά µεγάλη. Στις περιπτώσεις αυτές, αυτό που έχει σηµασία είναι η αντιµετώπιση του θερµικού φορτίου, ενώ το ψυκτικό στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί πρόβληµα.

24. Ποιές επιπρόσθετες πληροφορίες πρέπει να γνωρίζουµε για να µπορούµε να προχωρήσουµε στον υπολογισµό των θερµικών φορτίων ενός
κλιµατιζόµενου χώρου; (σελ.118)
Πρέπει να γνωρίζουµε τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του κτιρίου που πρόκειται να κλιµατιστεί. Πρέπει δηλαδή να
γνωρίζουµε τη γεωγραφική θέση του κτιρίου (Αθήνα, Πάτρα κλπ). Έτσι θα γνωρίζουµε και θα λάβουµε υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή (θερµοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέµων κλπ).

25. Ποια είναι τα είδη των θερµικών φορτίων στην απλή περίπτωση χωρίς ανανέωση του αέρα του χώρου; (σελ.119)
1) θερµικά φορτία από αγωγιµότητα και
2) θερµικά φορτία λόγω εισροής εξωτερικού αέρα από τις χαραµάδες που ονοµάζεται αέρας διείσδυσης.

26. Ποια είναι τα είδη των θερµικών φορτίων µε ανανέωση του αέρα του χώρου µέσω δικτύου αεραγωγών; (σελ.121), ΠΕ
1) θερµικά φορτία από αγωγιµότητα,
2) θερµικά φορτία λόγω εισαγωγής εξωτερικού αέρα µέσω του δικτύου των αεραγωγών και
3) θερµικά φορτία λόγω ύγρανσης του θερµού αέρα.

27. Από τι εξαρτάται το ποσό της θερµότητας που διαρρέει προς το περιβάλλον από κάθε δοµικό στοιχείο που περιβάλλει το θερµαινόµενο
χώρο; (σελ.121)
1) από το µέγεθος της επιφάνειας.

2) από το είδος των υλικών κατασκευής των δοµικών στοιχείων του κτιρίου (τοίχοι, τζάµια, πόρτες κλπ).
3) από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και της θερµοκρασίας του θερµαινόµενου χώρου.

28. Να γράψετε τον τύπο, που µας δίνει τις θερµικές απώλειες από αγωγιµότητα, αναφέροντας όλα τα φυσικά µεγέθη του τύπου και τις
αντίστοιχες µονάδες µέτρησής τους. (σελ.122)
q = Α x U x Δt όπου:
q: Οι απώλειες θερµότητας από αγωγιµότητα σε W.
Α: Η επιφάνεια που περικλείει τον θερµαινόµενο χώρο σε m2.
U: Ο ολικός συντελεστής θερµοπερατότητας (ή αγωγιµότητας) των επιµέρους υλικών από τα οποία είναι κατασκευασµένη η επιφάνεια (Α), σε
W/m2K.
Δt: Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του περιβάλλοντος to και του θερµαινόµενου χώρου ti σε oC.

29. Μας συµφέρει το πάχος του θερµοµονωτικού υλικού να είναι το δυνατόν µεγαλύτερο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (σελ.124-125)
Η ελάττωση των απωλειών θερµότητας από αγωγιµότητα, δεν είναι ευθέως ανάλογη του πάχους της µόνωσης των οικοδοµικών στοιχείων. Αξίζει
επίσης να υπογραµµιστεί ότι τετραπλασιάζοντας το πάχος της µόνωσης από 2,5 σε 10 cm, οι απώλειες µειώνονται µόνο κατά το ¼ (για την
ακρίβεια 27%). Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να ακολουθούµε ακραίες λύσεις µόνωσης, γιατί ανεβάζουν το κόστος της κατασκευής χωρίς
αντίστοιχο αποτέλεσµα στον περιορισµό των απωλειών θερµότητας.

30. Πως µπορούµε να περιορίσουµε τις απώλειες θερµότητας από αγωγιµότητα, τι επιβάλλει ο νοµοθεσία σε σχέση µε αυτό;(σελ.125)
Η απώλειες θερµότητας από αγωγιµότητα µπορούν να περιοριστούν αν χρησιµοποιήσουµε δοµικά στοιχεία και κουφώµατα µε θερµοµόνωση,
για τις εξωτερικές επιφάνειες των χώρων που θερµαίνουµε. Για αυτόν τον λόγο η νοµοθεσία επιβάλλει θερµοµόνωση σε όλες τις νέες οικοδοµές
περιορίζοντας έτσι τις θερµικές απώλειες από αγωγιµότητα των υλικών κατασκευής της οικοδοµής.

31. Πως γίνεται η αναπλήρωση των απωλειών θερµότητας προς τα δοµικά στοιχεία στις µη θερµοµονωµένες οικοδοµές λόγω διακοπτόµενης
λειτουργίας; (σελ.135)
Κάνουµε µια προσαύξηση 20-25% επί του θερµικού φορτίου και βάση αυτού επιλέγουµε τα µηχανήµατα.

32. Ποια είναι η προσαύξηση που κάνουµε στο σύνολο των θερµικών φορτίων, στις µη θερµοµονωµένες οικοδοµές λόγω προσανατολισµού;
(σελ.135)
Κάνουµε επιπλέον προσαύξηση 5% αν ο προσανατολισµός είναι βορεινός, ΒΑ ή ΒΔ. Επίσης µπορούµε να κάνουµε µείωση κατά -5% αν είναι
νότιος, ή ΝΑ ή ΝΔ.

33. Ποια είναι η προσαύξηση που κάνουµε στα θερµικά φορτία, στις θερµοµονωµένες οικοδοµές; (σελ.136)
Οι απώλειες στις θερµοµονωµένες οικοδοµές είναι µικρές, οπότε η ισχύς προσαύξησης λόγω διακοπτόµενης λειτουργίας, ως ποσοστό επί του
θερµικού φορτίου, χρειάζεται να είναι πολύ µεγαλύτερη (σε σχέση µε τις µη θερµοµονωµένες οικοδοµές). Μια τυπική προσαύξηση είναι κατά
100%.

34. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικές πηγές; (σελ.140), ΠΕ
1) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιµότητα.
2) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και
3) Τα ψυκτικά φορτία από είσοδο εξωτερικού αέρα.

35. Ποιές είναι οι πηγές των ψυκτικών φορτίων που βρίσκονται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο; (σελ.140-141), ΠΕ
1) Τα ψυκτικά φορτία από ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται στο χώρο που κλιµατίζεται.
2) Τα ψυκτικά φορτία από φωτισµό του χώρου.
3) Τα ψυκτικά φορτία από ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν στον κλιµατιζόµενο χώρο.
4) Τα ψυκτικά φορτία από ηλεκτρικές συσκευές.

36. Ποια από τα ψυκτικά φορτία δίνουν (εκτός από αισθητό) και λανθάνον φορτίο; (σελ.141), ΠΕ
1) Ο εξωτερικός νωπός αέρας, που είναι και η κύρια αιτία δηµιουργίας του λανθάνοντος φορτίου.
2) Οι άνθρωποι.
3) Ορισµένες ηλεκτρικές συσκευές.

37. Τι είδους φορτία (αισθητά ή/και λανθάνοντα) αποτελούν τα ψυκτικά φορτία από αγωγιµότητα και γιατί; (σελ.141), ΠΕ
Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιµότητα αποτελούν εξ ολοκλήρου αισθητά ψυκτικά φορτία, γιατί δεν διαφοροποιούν την ειδική υγρασία του αέρα.

38. Από τι εξαρτάται το µέγεθος των ψυκτικών φορτίων λόγω αγωγιµότητας; (σελ.141)
1) Από το µέγεθος της επιφάνειας.
2) Από την αγωγιµότητα των υλικών κατασκευής της επιφάνειας µέσω των οποίων ρέει η θερµότητα.
3) Από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας του χώρου.

39. Να γράψετε τον τύπο, που µας δίνει τις ψυκτικά φορτία από αγωγιµότητα, αναφέροντας όλα τα φυσικά µεγέθη του τύπου και τις
αντίστοιχες µονάδες µέτρησής τους. (σελ.142)
qs = Α x U x Δtc όπου:
qs: Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιµότητα σε W.
Α: Το εµβαδόν της επιφάνειας σε m2.
U: Ο ολικός συντελεστής θερµοπερατότητας (ή αγωγιµότητας) των επιµέρους υλικών από τα οποία είναι κατασκευασµένη η επιφάνεια (Α), σε
W/m2K.
Δtc: Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας του χώρου σε oC.

40. Από τι εξαρτάται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας του χώρου κατά τον
υπολογισµό των ψυκτικών φορτίων λόγω αγωγιµότητας; (σελ.144-145)

Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας του χώρου καθορίζεται 1) από το βαθµό ευκολίας
που αποβάλει το κτίριο θερµότητα, 2) από τη διαφορά θερµοκρασίας του αέρα περιβάλλοντος και του αέρα χώρου, 3) από το είδος και τον
προσανατολισµό της επιφάνειας (τοίχοι, οροφές κλπ). Βλέπε πίνακα 3-13 σελίδας 144.

41. Ποια είναι τα κτίρια και οι χώροι που αποβάλλουν εύκολα θερµότητα; (σελ.143)
Είναι αυτά που ενώ βάλλεται η µια πλευρά τους ή η µια γωνία τους από τις ηλιακές ακτίνες, η ακριβώς απέναντι παραµένει ελεύθερη, για να
αποβάλλει στο περιβάλλον την εν τω µεταξύ συσσωρευµένη θερµότητα.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης τα κτίρια που είναι πανταχόθεν ελεύθερα ή που είναι ελεύθερες τουλάχιστον οι δυο απέναντι πλευρές
τους.

42. Ποια είναι τα κτίρια και οι χώροι που αποβάλλουν δύσκολα θερµότητα; (σελ.143), ΠΕ
Αυτά είναι τα κτίρια που έχουν µόνο µια ελεύθερη πλευρά ή δυο ελεύθερες συνεχόµενες πλευρές (γωνιακά κτίρια). Όλα τα διαµερίσµατα που
βρίσκονται µέσα σ’ ένα τέτοιο κτίριο ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.

43. Ποιές είναι οι προσαυξήσεις που κάνουµε στο σύνολο των ψυκτικών φορτίων λόγω αγωγιµότητας; (σελ.144)
Στο συνολικό φορτίο που προκύπτει δεν κάνουµε προσαυξήσεις διακοπτόµενης λειτουργίας, όπως κάνουµε στη θέρµανση. Αυτό γίνεται όχι
επειδή δεν υπάρχει η διακοπτόµενη λειτουργία, αλλά επειδή οι προσαυξήσεις έχουν συνυπολογιστεί στην τιµή του Δtc (διαφορά θερµοκρασίας
µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας του χώρου).

44. Που οφείλονται τα ψυκτικά φορτία λόγω ακτινοβολίας και τι είδους φορτία (αισθητά ή/και λανθάνοντα) αποτελούν; (σελ.148)
Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία οφείλονται στην απευθείας είσοδο των ακτινών του ήλιου σε έναν κλιµατιζόµενο χώρο από τους
υαλοπίνακες (τζάµια) του κτιρίου και αποτελούν εξ ολοκλήρου αισθητά φορτία.

45. Από τι εξαρτάται το µέγεθος των ψυκτικών φορτίων λόγω ακτινοβολίας; (σελ.148), ΠΕ
1) Από τον προσανατολισµό της γυάλινης επιφάνειας (ανατολικός, δυτικός κλπ).
2) Από την εποχή του έτους, επειδή από αυτήν εξαρτάται η γωνία πρόσπτωσης των ακτινών στην επιφάνεια του τζαµιού.
3) Από την ώρα της ηµέρας και
4) Από το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται το κλιµατιζόµενο κτίριο (πχ 40ο βόρειο πλάτος).

46. Που σηµειώνεται η µέγιστη τιµή ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία; (σελ.149)
Σηµειώνεται στην επιφάνεια της θάλασσας, σε καθαρή ατµόσφαιρα και όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στην επιφάνεια της
τζαµαρίας.

47. Πως δικαιολογείται η προσθήκη ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία σε βόρεια υαλοστάσια (τζαµαρίες) τα οποία ποτέ δεν τα «βλέπει» ο
ήλιος; (σελ.149)
Εκτός από την άµεση ακτινοβολία, υπάρχει και η διάχυτη ακτινοβολία η οποία διαπερνάει τα τζάµια και µπαίνει στον κλιµατιζόµενο χώρο,

χωρίς την παρουσία των ακτινών του ήλιου.

48. Πως συµβολίζεται και σε τι µετράτε ο συντελεστής ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία µέσω υαλοπινάκων; (σελ.149-150)
Συµβολίζεται ως GLF (Glass Load Factor) αλλά και ως qg και εκφράζετε σε W/m2

49. Από τι εξαρτάται ο συντελεστής ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία µέσω υαλοπινάκων; (σελ.150-151)
Εξαρτάται από: 1) από το βαθµό ευκολίας που αποβάλει το κτίριο θερµότητα, 2) από τη διαφορά θερµοκρασίας του αέρα περιβάλλοντος και του
αέρα χώρου, 3) από το είδος και τον προσανατολισµό της επιφάνειας (τοίχοι, οροφές κλπ). Βλέπε πίνακα 3-16, σελίδα 151.

50. Ποια είναι η χειρότερη περίπτωση προσανατολισµού για τα ψυκτικά φορτία λόγω ακτινοβολίας; (σελ.150)
Είναι ο δυτικός (προσανατολισµός) σε κτίρια που αποβάλλουν δύσκολα τη θερµότητα και στα οποία (το ψυκτικό φορτίο) φθάνει να έχει πολύ
µεγάλες τιµές.

51. Αναφέρατε τα µέσα µείωσης των ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία. (σελ.152)
1) Υαλοπίνακες απορροφητικοί. 2) Υαλοπίνακες βαµµένοι. 3) Τέντα εξωτερική και 4) Περσίδες ή κουρτίνες.

52. Γιατί σε ένα σωστά κλιµατιζόµενο χώρο δεν είναι δυνατόν να εισέρχεται αέρας τόσο µέσω των χαραµάδων των κουφωµάτων, όσο και µέσω
των αεραγωγών κλιµατισµού; (σελ.154)
Όταν υπάρχει δίκτυο αεραγωγών, ο απαγόµενος αέρας θα πρέπει να είναι λιγότερος από τον προσαγόµενο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η
πλεονάζουσα ποσότητα αέρα να διαφεύγει µέσω των χαραµάδων, εµποδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την είσοδο στο χώρο του αέρα
περιβάλλοντος µέσα από αυτές τις χαραµάδες.

53. Από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο που µπαίνει στον κλιµατιζόµενο χώρο από τον αέρα του περιβάλλοντος µέσω χαραµάδων; (σελ.154)
1) Από την ποσότητα του εισερχόµενου αέρα.
2) Από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

54. Από τι εξαρτάται το ποσό του εισερχόµενου αέρα περιβάλλοντος που µπαίνει στον κλιµατιζόµενο χώρο µέσω χαραµάδων; (σελ.154-155)
1) Από το µήκος των χαραµάδων των ανοιγµάτων (κουφωµάτων).
2) Από την ποιότητα κατασκευής των ανοιγµάτων (πόσο καλά κλείνουν)
3) Από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέµων στην περιοχή.
4) Από την θερµοκρασία περιβάλλοντος της περιοχής.
5) Από τη θέση των ανοιγµάτων (προστατευµένα από γειτονικά κτίρια, εκτεθειµένα σε δυνατό αέρα κλπ).

55. Από τι εξαρτάται η ποσότητα του απαιτούµενου νωπού αέρα στους κλιµατιζόµενους χώρους; (σελ.156), ΠΕ
1) Από τον αριθµό των ανθρώπων που συνήθως βρίσκονται στον κλιµατιζόµενο χώρο (κατοικίες, γραφεία, θέατρα κλπ).
2) Από το είδος του χώρου (εστιατόρια, γκαράζ, χειρουργεία κλπ).

56. Αναφέρατε τους δυο τρόπους µε τους οποίους γίνεται ο υπολογισµός του αισθητού και του λανθάνοντος ψυκτικού φορτίου λόγω εισόδου
εξωτερικού αέρα. (σελ.158-163)
1) Βάσει του standard αέρα.
2) Βάσει του ψυχροµετρικού χάρτη.

57. Να γράψετε τον τύπο που µας δίνει το αισθητό ψυκτικό από ανανέωση του αέρα στη γενικότερη περίπτωση για διάφορα υψόµετρα,
αναφέροντας όλα τα φυσικά µεγέθη του τύπου και τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησής τους. (σελ.160)
qs = Cs x Q x Δt όπου:
qs : Οι απώλειες θερµότητας σε W.
Q : Η ποσότητα του αέρα διείσδυσης σε L/s.
Δt : Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ περιβάλλοντος και θερµαινόµενου χώρου σε oC.
Cs : Που αποτελεί το γινόµενο cp x ρ, δηλαδή της ειδικής θερµότητας του αέρα επί την ειδική πυκνότητα του αέρα (και που εξαρτά την τιµή της
ανάλογα µε το υψόµετρο. Η τιµή του Cs για το υψόµετρο της θάλασσας είναι Cs = 1,2.

58. Να γράψετε τον τύπο που µας δίνει το λανθάνον φορτίο, λόγω εισόδου εξωτερικού αέρα, στη γενικότερη περίπτωση για διάφορα υψόµετρα,
αναφέροντας όλα τα φυσικά µεγέθη του τύπου και τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησής τους. (σελ.162-163)
qL = CL x Q x ΔW όπου:
qL : Το λανθάνον φορτίο σε W.
Q : Ο όγκος του εισερχόµενου αέρα στον κλιµατιζόµενο χώρο σε L/s.
ΔW = Wo-Wi : Η διαφορά ειδικής υγρασίας µεταξύ του αέρα περιβάλλοντος Wo και του αέρα του κλιµατιζόµενου χώρου Wi, σε g νερού/g ξηρού
αέρα.
CL : Σταθερός συντελεστής που αποτελεί το γινόµενο της λανθάνουσας θερµότητας ατµοποίησης του νερού επί την ειδική πυκνότητα του αέρα
και που εξαρτά την τιµή της ανάλογα µε το υψόµετρο. Η τιµή του CL για την επιφάνεια της θάλασσας είναι CL = 3000.
59. Από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο από ανθρώπους οι οποίοι ζουν ή εργάζονται στον κλιµατιζόµενο χώρο; (σελ.165–166), ΠΕ
1) Από τη δραστηριότητα κάθε ανθρώπου.
2) Από το φύλλο του ανθρώπου.
3) Από την ηλικία των ατόµων που βρίσκονται στον κλιµατιζόµενο χώρο.
4) Από τη θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου του κλιµατιζόµενου χώρου.
60. Για τους πρακτικούς υπολογισµούς, τι είδους και τι µέγεθος ψυκτικού φορτίου αποδίδουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σ’ έναν κλιµατιζόµενο
χώρο; (σελ.166)
Αποδίδουν στο χώρο αισθητό και λανθάνον φορτίο. Το µέγεθος του αισθητού και του λανθάνοντος φορτίου εξαρτάται κυρίως από την
δραστηριότητα του παρευρισκόµενου ανθρώπου στον κλιµατιζόµενο χώρο.
61. Πόσο είναι κατ’ εκτίµηση το ψυκτικό φορτίο από φώτα, ηλεκτροκινητήρες ή ηλεκτρικές συσκευές, για λειτουργία σε συνήθεις κατοικίες,
όταν αυτά δεν αποτελούν την κύρια πηγή προέλευσης του ψυκτικού φορτίου; (σελ.169)
Λαµβάνουµε 250 W για την κουζίνα και 250 W στα δωµάτια, οµοιόµορφα κατανεµηµένα.
62. Από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο από φωτισµό ενός χώρου και τι είδους φορτίο (αισθητό ή/και λανθάνον) αποτελεί; (σελ.170), ΠΕ
Ολόκληρο το ψυκτικό φορτίο από φωτισµό είναι αισθητό φορτίο και εξαρτάται από την ισχύ των λαµπτήρων σε W.
63. Πόσο ψυκτικό φορτίο προσθέτουν µέσα σε ένα χώρο οι λαµπτήρες φθορίου, σε σχέση µε την ονοµαστική τους ισχύ; (σελ.170)
Προσθέτουν στο χώρο ψυκτικό φορτίο κατά 25 έως 30% µεγαλύτερο της ονοµαστικής τους ισχύος, λόγω των πρόσθετων εξαρτηµάτων που
απαιτεί η λειτουργία τους.
64. Τι µέγεθος και τι είδους ψυκτικού φορτίου (αισθητό ή/και λανθάνον) αποδίδουν οι ηλεκτροκινητήρες σ’ έναν κλιµατιζόµενο χώρο; (σελ.171),
ΠΕ
Οι ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν σε κλιµατιζόµενο χώρο προσθέτουν στο χώρο ένα ψυκτικό, το οποίο εξαρτάται από την ονοµαστική τους
ισχύ. Ολόκληρο το ψυκτικό φορτίο από ηλεκτροκινητήρες είναι αισθητό.
65. Σε ποια περίπτωση οι ηλεκτροκινητήρες που κινούν ανεµιστήρες προσθέτουν ψυκτικά φορτία στο χώρο; (σελ.172)
Οι ηλεκτροκινητήρες που κινούν εξαεριστήρες και λειτουργούν σε κλιµατιζόµενο χώρο δεν προσθέτουν ψυκτικά φορτία γιατί η θερµότητα που
απελευθερώνεται κατά τη λειτουργία τους, απάγεται ολόκληρη προς το περιβάλλον. Αντίθετα τα ψυκτικά φορτία από ηλεκτροκινητήρες που
κινούν ανεµιστήρες προσαγωγής αέρα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
66. Τι µέγεθος και τι είδους ψυκτικού φορτίου (αισθητό ή/και λανθάνον) αποδίδουν οι ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σ’ έναν
κλιµατιζόµενο χώρο; (σελ.173)
Κάθε ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί στον κλιµατιζόµενο χώρο δίνει ένα ψυκτικό φορτίο που είναι ανάλογο µε την ισχύ της ηλεκτρικής
συσκευής. Τα προστιθέµενα στο χώρο ψυκτικά φορτία από ηλεκτρικές συσκευές είναι αισθητά και λανθάνοντα.
67. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι για να επιτευχθεί η µείωση των αναγκών ενός χώρου σε ψυκτικό φορτίο; (σελ.178)
Οι κυριότεροι είναι µε κουρτίνες και µε τέντες. Όταν το σπίτι δεν έχει από πάνω άλλον όροφο, τότε έχει µεγάλη σηµασία και η θερµοµόνωση της
οροφής, διότι αυτή βάλλεται συνεχώς από ακτινοβολία. Η καλύτερη µόνωση για το καλοκαίρι είναι η κεραµοσκεπή, επειδή δεν βρίσκεται σε

επαφή µε την πλάκα του µπετόν.
68. Ποιους παράγοντες παίρνουµε υπόψη µας σε µια απλοποιηµένη µέθοδο εκτίµησης των ψυκτικών φορτίων σε περιπτώσεις απλών κατοικιών
και διαµερισµάτων; (σελ.180)
1) Για κάθε άτοµο που µένει στο σπίτι, λαµβάνονται 70W αισθητό φορτίο.
2) Όταν γίνεται κλιµατισµός µε αυτόνοµα κλιµατιστικά σε όλο το σπίτι, λαµβάνεται συνολικό αισθητό φορτίο από φώτα και ηλεκτρικές
συσκευές ίσο µε 500W, που µοιράζεται κατά 250W στην κουζίνα, ενώ το υπόλοιπο το θεωρούµε οµοιόµορφα κατανεµηµένο σε όλους τους
χώρους.
3) Γίνεται µόνο υπολογισµός του αισθητού φορτίου, ενώ το λανθάνον φορτίο λαµβάνεται ίσο µε το 15% του αισθητού όταν η κατοικία βρίσκεται
σε χαµηλό υψόµετρο ή 20% όταν είναι σε υψόµετρο κοντά στα 750 m.
69. Γιατί θα πρέπει να µονώνονται ειδικότερα οι αεραγωγοί προσαγωγής κλιµατισµένου αέρα; (σελ.181-182)
Θα πρέπει να µονώνονται µε ιδιαίτερη φροντίδα και µε ικανοποιητικό πάχος µονωτικού υλικού, ώστε αφενός να περιορίζεται το πρόσθετο
ψυκτικό φορτίο (λόγω αγωγιµότητας), αφετέρου, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί για παροχή ψύξης, να αποφεύγεται ο σχηµατισµός
συµπυκνωµάτων (σταγονίδια νερού) στις ψυχρές επιφάνειες των αεραγωγών προσαγωγής.
70. Ποιές µπορεί να είναι οι µέγιστες απώλειες αέρα από τις ενώσεις των αεραγωγών; (σελ.182)
Οι απώλειες αυτές του κλιµατισµένου αέρα σε ακραίες περιπτώσεις µπορούν να φτάσουν και το 30% της ονοµατικής παροχής της κλιµατιστικής
µονάδας.

