
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1	:	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ	

ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΚΑΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	

1.	Ποσό	πρέπει	να	είναι	η	θερμοκρασία	το	χειμώνα	σε	ένα	δωμάτιο	για	να	τηρούνται	οι	
συνθήκες	άνεσης	;	

Η	πιο	σημαντική	συνθήκη	"άνεσης"	για	την	παραμονή	ή	τη	δραστηριοποίηση	
τωνανθρώπων	σε	ένα	χώρο	είναι	η	θερμοκρασία	του.	Για	το	χειμώνα,	σε	ένα	
δωμάτιοκατοικίας,	για	παράδειγμα,	η	τιμή	της	θερμοκρασίας	του	πρέπει	να	είναι	20°C	
περίπου.	

2.	Πού	οφείλεται	η	ροή	των	θερμικών	φορτίων;	

Όπως	γνωρίζουμε,	εξαιτίας	της	κατά	κανόνα	χαμηλότερης	θερμοκρασίας	του	
περιβάλλοντος,	έχουμε	μια	ροή	θερμικών	φορτίων	του	χώρου	προς	αυτό,	με	τους	
διάφορους	τρόπους	μετάδοσης	της	θερμότητας.	

3.	Ποιά	τα	αποτελέσματα	της	ροής	θερμικών	φορτίων	από	το	χώρο	μας	προς	
τοπεριβάλλον;	

Αποτέλεσμα	της	ροής	των	θερμικών	φορτίων	είναι	η	συνεχής	μείωση	της	

θερμοκρασίας	του	χώρου	με	τάση	να	εξισωθεί	με	τη	θερμοκρασία	του	περιβάλλοντος.	

4.	Τι	επιδιώκουμε	με	την	θέρμανση	ενός	χώρου;	

Με	την	θέρμανση	ενός	χώρου	επιδιώκουμε	την	αντιμετώπιση	της	απώλειας	

θερμότητας	με	την	απόδοση	στο	χώρο	ισοδύναμων	ποσοτήτων	θερμότητας	(μετρημένων	

πάντα	σε	κάποια	μονάδα	χρόνου),	ώστε	αρχικά	να	επιτυγχάνεται	και	στη	συνέχεια	να	

διατηρείται	η	τιμή	της	επιθυμητής	θερμοκρασίας	του	χώρου.	

5.	Ποιές	είναι	οι	ποιό	συνηθισμένες	μορφές	ενέργεια	που	χρησιμοποιούμε	για	την	
θέρμανση	των	χώρων	κατοικίας;	

Για	τη	θέρμανση	χώρων	κατοικίας,	εργασίας,	αποθήκευσης	και	πολλών	άλλων	
δραστηριοτήτων,	είναι	απαραίτητη	η	μετατροπή	ενέργειας,	που	διατίθεται	σε	κάποια	
άλλημορφή	σε	θερμότητα.	Οι	πιο	συνηθισμένες	τέτοιες	μορφές:	

·	είναι	χημική	ενέργεια	των	διάφορων	καυσίμων	(στερεών,	υγρών	ή	αέριων)	

·	και	η	ηλεκτρική	ενέργεια.	

6.	Με	ποιον	τρόπο	γίνεται	η	μετατροπή	μιας	μορφής	ενέργειας	σε	θερμική;	

Η	μετατροπή	γίνεται	με	τη	βοήθεια	κάποιων	συσκευών	ή	διατάξεων,	όπως	είναι	:	

·	οι	διάφορες	θερμάστρες,	



·	τα	τζάκια,	

·	οι	διάφοροι	καυστήρες,	

·	οι	ηλεκτρικοί	θερμοσυσσωρευτές	κ.λ.π.	

7.	Πως	ονομάζεται	ο	χώρος	στον	οποίο	γίνεται	η	καύση	ενός	καυσίμου;	

Όταν	η	μετατροπή	ενέργειας	γίνεται	με	την	καύση	κάποιου	καυσίμου	ο	χώρος	της	

ονομάζεται	εστία	της	εγκατάστασης.	

8.	Πότε	μια	θέρμανση	ονομάζεται	τοπική;	

Όταν	η	μετατροπή	μιας	"μορφής"	ενέργειας	σε	θερμική	γίνεται	στο	χώρο	που	

πρόκειται	να	θερμανθεί,	η	θέρμανση	ονομάζεται	"τοπική".	

9.	Πότε	μια	θέρμανση	ονομάζεται	κεντρική;	

Όταν	η	μετατροπή	μιας	"μορφής"	ενέργειας	σε	θερμική	γίνεται	σε	έναν	

ανεξάρτητο	χώρο	και	θερμαίνονται	διάφοροι	άλλοι,	η	θέρμανση	ονομάζεται	"κεντρική"	

Σημειώνουμε	την	εξαίρεση	των	μικρής	ισχύος	μονάδων	αέριων	καυσίμων,	όπου	μπορούν	

να	τοποθετηθούν	και	μέσα	σε	έναν	από	τους	θερμαινόμενους	χώρους,	ακόμα	και	με	

επίτοιχη	τοποθέτηση.	Εδώ	μπορούμε	να	πούμε	ότι	πρόκειται	για	κεντρική	θέρμανση,	αφού	

εξυπηρετεί	πολλούς	χώρους,	η	εστία	της	όμως	βρίσκεται	μέσα	σε	έναν	από	αυτούς.	

10.	Τι	ονομάζουμε	κεντρική	θέρμανση;	

Κεντρική	Θέρμανση	λοιπόν	είναι:	ένα	λειτουργικό	σύστημα	εγκατεστημένων	

μηχανημάτων,	συσκευών,	οργάνων	και	διατάξεων	που	διαμορφώνουν	ένα	σύνολο	

παραγωγής,	μεταφοράς-διανομής	και	απόδοσης	θερμικής	ενεργείας	σε	χώρους	ενός	

κτιρίου,	με	σκοπό	την	επίτευξη	και	διατήρηση-ρύθμιση	της	επιθυμητής	θερμοκρασίας	τους	

για	ορισμένες	χρονικές	περιόδους.	

11.	Που	βρίσκεται	ο	χώρος	της	εστίας	σε	μια	Κ.Θ;	

Ο	ανεξάρτητος	χώρος	της	εστίας,	κατά	κανόνα,	βρίσκεται	μέσα	στο	κτίριο	των	

χώρων	που	θα	θερμανθούν	(συνήθως	στο	υπόγειό).	Μπορεί	όμως	να	βρίσκεται	και	εκτός	

αυτού,	ακόμα	και	σε	μεγάλη	απόσταση.	Όταν	αξιοποιείται	θερμότητα	που	"παράγεται"	

αρχικά	για	άλλους	λογούς	(και	αξιοποιείται	για	θέρμανση)	ή	όταν	πρόκειται	για	την	κοινή	



θέρμανση	πολλών	κτιρίων.	Τότε	έχουμε	την	"Τηλεθέρμανση".	

12.	Ποιά	τα	πλεονεκτήματα	των	κεντρικών	θερμάνσεων	ως	προς	τις	τοπικές;	

τα	κύρια	πλεονεκτήματα	των	Κεντρικών	Θερμάνσεων	ως	προς	τις	Τοπικές	είναι	τα	εξής:	

1.	Περιορίζεται	ο	αριθμός	των	εστιών	και	των	καπνοδόχων	τους	και	προκύπτουν	

οικονομικότερες	κατασκευές.	

2.	Γίνεται	μεγάλη	οικονομία	στην	κατανάλωση	του	καυσίμου	και	επιβαρύνεται	

λιγότερο	το	περιβάλλον	με	καυσαέρια.	

3.	Η	εγκατάσταση	είναι	πιο	καθαρή	και	εξυπηρετική	για	τους	θερμαινόμενους	

χώρους	(μικροί	όγκοι,	καθαρό	περιβάλλον	από	οσμές	και	καπνούς,	απλούστατη	

χρήση).	

(Κάποια	από	τα	πλεονεκτήματα	αυτά	είναι	προφανές	ότι	μεγιστοποιούνται	στην	περίπτωση	

της	τηλεθέρμανσης,	ιδιαίτερα	δε	με	τη	χρήση	των	Α.Π.Ε)	

13.	Ποιός	είναι	ο	ρόλος	του	"εργαζόμενου	ρευστού";	

Το	βασικό	χαρακτηριστικό	της	Κεντρικής	Θέρμανσής	είναι	το	ότι	η	θερμότητα	

"παράγεται"	(δηλαδή	προέρχεται,	από	μετατροπή	άλλης	μορφής	ενεργείας)	σε	διαφορετικό	

χώρο	από	αυτούς	που	πρόκειται,	να	θερμανθούν.	Υπάρχει,	λοιπόν	ανάγκη	μεταφοράς	και	

διανομής	από	το	σημείο	-παραγωγής-	της	(εστία)	στα	σημεία	χρήσης	της.	Δεδομένου	

όμως	ότι	η	θερμότητα	δεν	έχει	,	υλική	υπόσταση	είναι,	απαραίτητη	η	ενός	υλικού	"φορέα"	

της	που	συνήθως	είναι,	κάποιο	ρευστό	(υγρό	η	αέριο)	και	ενός	κατάλληλου	δικτύου	για	την	

κυκλοφορία	του	ρευστού	αυτού.	

14.	Ποιά	είναι	τα	βασικά	στοιχεία	που	χρειάζεται	για	να	κατασκευαστεί	και	να	

λειτουργήσει	μια	εγκατάσταση	κεντρικής	θέρμανσης;	

Για	να	κατασκευαστεί	και	να	λειτουργήσει	μια	εγκατάσταση	Κ	Θ	πρέπει	,	να	

υπάρχουν	τα	εξής	βασικά	στοιχεία:	

1.	Η	εστία	"παραγωγής"	της	θερμότητας	και	η	διάταξη	μετάδοσής	της	στο	φορέα	

της	θερμότητας.	

2.	Το	δίκτυο	κυκλοφορίας	του	φορέα	



3.	Τα	μέσα	απόδοσης	της	θερμότητας	από	το	φορέα	στους	χώρους	που	πρόκειται	να	

θερμανθούν.	

(Βέβαια	η	εγκατάσταση	ολοκληρώνεται	με	τις	διατάξεις	αποθήκευσής	του	καυσίμου	-	

τροφοδοσίας	της	εστίας,	απαγωγής	των	καυσαερίων,	πλήρωσής	του	δικτύου	με	το	ρευστό	

φορέα,	ασφάλειας	της	λειτουργίας	της	και	διάφορων	αυτοματισμών	ελέγχου	και	

ρυθμίσεων	της.)	

15.	Ποιά	είναι	τα	πιο	σημαντικά	κριτήρια	κατάταξης	των	συστημάτων	Κ.Θ;	

Τα	πιο	σημαντικά	γενικά	κριτήρια	κατάταξης	των	συστημάτων	Κ.Θ.	που	είναι	

σύμφωνα	με	:	

1.	το	είδος	του	καυσίμου,	

2.	το	είδος	του	εργαζόμενου	ρευστού	

3.	και	τον	τρόπο	της	κυκλοφορίας	και	διανομής	του	εργαζόμενου	ρευστού	(φορέα).	

(Βέβαια	υπάρχουν	και	αλλά	κριτήρια,	όπως	ο	τρόπος	απόδοσης	της	θερμότητας	από	το	

φορέα	στο	χώρο,	το	είδος	του	ασφαλιστικού	συστήματος	κ.λ.π.)	

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΧΡΗΣΕΙΣ	

16.	Τι	είδους	καύσιμα	χρησιμοποιούμε	για	την	παραγωγή	θερμότητας	με	καύση;	

Στις	εγκαταστάσεις	Κ.Θ.	που	η	"παραγωγή"	της	θερμότητας	γίνεται	με	καύση	

χρησιμοποιούνται	:	

1.	στερεά	

2.	υγρά	

3.	αέρια	καύσιμα.	

17.	Ποια	είναι	τα	στερεά	καύσιμα;	

Στερεά	καύσιμα	είναι	συνήθως:	

·	ξύλα,	

·	διάφορα	είδη	άνθρακα	(κωκ,	ανθρακίτης,	λιγνίτης	κ.λ.π.),	

·	καθώς	και	παράγωγα	διάφορων	αποβλήτων	και	καταλοίπων	(π.χ.	ελαιοπυρήνες).	

	



18.	Ποια	είναι	τα	υγρά	καύσιμα	

Υγρά	καύσιμα	είναι	κατά	βάση:,	

·	πετρελαιοειδή	διάφορων	ποιοτήτων.	

·	Το	πιο	συνηθισμένο	σήμερα	στις	πόλεις	είναι	το	πετρέλαιο	θέρμανσης.	

19.	Ποιά	είναι	τα	αέρια	καύσιμα	

·	Αέρια	καύσιμα,	που	είναι	τα	λεγόμενα	αέρια	πόλεων	(προϊόντα	εξαερίωσης	υγρών	

και	στερεών	καυσίμων),	

·	τα	φυσικά	αέρια	(κυρίως	μεθάνιο)	

·	και	τα	υγραέρια	(κυρίως	βουτάνιο	και	προπάνιο).	

Ενδιαφέρον	παρουσιάζει	σήμερα	στη	χώρα	μας	η	δεύτερη	κατηγορία	λόγω	της	

αναμενόμενης	ανάπτυξης	του	σχετικού	δικτύου.	

20.	Ποια	είναι	η	κατάταξη	των	κεντρικών	θερμάνσεων	με	κριτήριο	το	φορέα	της	

θερμότητας	

1.	Εγκαταστάσεις	με	φορέα	το	νερό	

2.	Εγκαταστάσεις	με	φορέα	τον	ατμό	

3.	Εγκαταστάσεις	με	φορέα	τον	αέρα	

4.	Εγκαταστάσεις	συνδυασμού	των	παραπάνω	ρευστών	

5.	Εγκαταστάσεις	με	φορέα	υπέρυθρη	ακτινοβολία.	

21.	Σε	ποιές	κατηγορίες	διακρίνονται	η	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	με	φορέα	το	νερό.	

Οι	εγκαταστάσεις	με	φορέα	το	νερό	διακρίνονται	ακόμα	σε:	

·	Εγκαταστάσεις	ζεστού	(90°C.)	

·	και	Εγκαταστάσεις	υπέρθερμου	νερού.	(120°C,	2	έως	16	bar)	

·	Οι	πρώτες	χρησιμοποιούν	νερό	που	η	θερμοκρασία	του	φθάνει	πρακτικά	μέχρι	

90°C.	Οι	δεύτερες	νερό	θερμοκρασίας	από	120°C	έως	και	(σπάνια)	200°C.	

·	Στη	δεύτερη	περίπτωση	εξυπακούεται	ότι	,	για	να	μην	ατμοποιηθεί	το	νερό	στις	

θερμοκρασίες	αυτές,	πρέπει	οι	αντίστοιχες	πιέσεις	να	είναι	τουλάχιστον	2	έως	16	

bar	(200	έως	1600	kPa).	



22.	Σε	ποιές	κατηγορίες	διακρίνονται	η	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	με	φορέα	τον	ατμό;	

Διακρίνονται,	ανάλογα	με	την	πίεση	του	ατμού,	σε:	

·	χαμηλής	πίεσης,	

·	μέσης	πίεσης	υψηλής	πίεσης	

·	και	εγκαταστάσεις	κενού.	

Στο	δύο	πρώτα	είδη	η	υπερπίεση	λειτουργίας	κυμαίνεται	μεταξύ	0.5	και,	5	bar,	το	

δε	όριο	μεταξύ	χαμηλής	και	μέσης	πίεσης	είναι	περίπου	το	1	bar	(100	kPa).	Σε	περιπτώσεις	

δικτύων	πολύ	μεγάλου	μήκους	ή	αξιοποίησης	(για	τη	θέρμανση)	ατμού	που	παράγεται	για	

βιομηχανικές	χρήσεις,	η	υπερπίεση	μπορεί	να	φθάσει	και	15	bar.	

Στις	εγκαταστάσεις	κενού,	με	τη	βοήθεια	αντλίας,	δημιουργείται,	υποπίεση	στους	

αγωγούς	επιστροφής	των	συμπυκνωμάτων	(υγροποιημένου	ατμού)	

23.	Σε	ποιές	κατηγορίες	διακρίνονται	η	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	με	φορέα	τον	αέρα;	

Διακρίνονται	σε	εγκαταστήσεις:	

·	άμεσης	και	

·	έμμεσης	θέρμανσης	

Στις	πρώτες	η	θέρμανση	του	αέρα	γίνεται	σε	ειδικούς	αερολέβητες	(	με	καύση	η	

ηλεκτρικούς)	ενώ	στις	δεύτερες	γίνεται	σε	εναλλάκτες	με	τη	βοήθεια	συνήθως	ζεστού	

νερού	ή	και	ατμού.	

24.	Σε	ποιές	κατηγορίες	διακρίνονται	η	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	με	φορέα	τα	ρευστά	που	

συνεργάζονται;	

Οι	κατηγορίες	που	έχουμε	συνήθως	είναι	:	

·	συστήματα	νερού	-	αέρα	ή	

·	ατμού	-	αέρα,	και	

·	ατμού	-	ζεστού	νερού	

·	ή	υπέρθερμου	νερού	-	ζεστού	νερού.	

Το	πρώτο	μέσο	παραλαμβάνει	τη	θερμότητα	από	την	εστία	και	μέσω	εναλλάκτη	την	

αποδίδει	στο	δεύτερο	το	οποίο	τη	μεταφέρει	στους	χώρους	που	πρόκειται	να	θερμανθούν.	



25.	Ποια	είναι	η	κατάταξη	των	κεντρικών	θερμάνσεων	με	κριτήριο	τον	τρόπο	

κυκλοφορίας	του	φορέα;	(	φορέας	το	ζεστό	νερό)	

1.	Ανάλογα	με	την	αιτία	της	κυκλοφορίας	σε:	

·	εγκαταστάσεις	φυσικής	και	

·	εξαναγκασμένης	κυκλοφορίας	

2.	Ανάλογα	με	τον	τρόπο	διανομής	στα	στοιχεία	απόδοσης	της	θερμότητας	στους	

χώρους	σε:	

·	εγκαταστάσεις	με	δισωλήνιο	και	

·	με	μονοσωλήνιο	σύστημα	διανομής.	

26.	Ποιές	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	ονομάζονται	φυσικής	κυκλοφορίας;	

Είναι	οι	εγκαταστάσεις	εκείνες	που	η	κυκλοφορία	του	νερού	είναι	αποτέλεσμα	

της	μείωσης	του	ειδικού	βάρους	του	νερού	με	τη	θέρμανσή	του	και	κατά	συνέπεια	της	

τάσης	του	να	προχωρήσει	προς	τα	ψηλότερα	σημεία	του	δικτύου,	λόγω	διαφοράς	πίεσης.	

27.	Ποιές	εγκαταστάσεις	Κ.Θ	ονομάζονται	εξαναγκασμένης	κυκλοφορίας;	

Είναι	οι	εγκαταστάσεις	εκείνες	που	χρησιμοποιούνται	φυγοκεντρικές	αντλίες	για	

να	κυκλοφορήσει	το	νερό	και	που	στις	μικρές	και	μεσαίες	εγκαταστάσεις	έχουν	τη	μορφή	

των	υδρολίπαντων	κυκλοφορητών.	

28.	Τι	ονομάζουμε	δισωλήνιο	δίκτυο	διανομής;	

Ονομάζουμε	την	περίπτωση	που	κάθε	θερμοπομπός	(σώμα)	συνδέεται	με	

ιδιαίτερο	δίκτυο	σωλήνων	με	τις	κατακόρυφες	στήλες	προσαγωγής	και	επιστροφής.	

Μπορούμε	να	πούμε	ότι	πρόκειται	για	μια	"παράλληλη"	σύνδεση	των	

θερμοπομπών,	με	κοινό	στοιχείο	την	(περίπου)	ισοδύναμη	διαφορά	πίεσης	εισόδου	-	

εξόδου,	που	προκαλεί	και	την	κυκλοφορία	του	νερού.	

29.	Τι	ονομάζουμε	μονοσωλήνιο	δίκτυο	διανομής	;	

Στο	μονοσωλήνιο	δίκτυο,	ομάδες	2	έως	4	(συνήθως)	θερμοπομπών	αποτελούν	

κυκλώματα	(βρόχους)	ενός	σωλήνα,	με	άκρα	τις	συνδέσεις	του	με	τις	κατακόρυφες	στήλες	

ή	κατάλληλους	συλλέκτες	προσαγωγής	και	επιστροφής.	Ο	σωλήνας	διακόπτεται	τοπικά,	για	



να	συνδεθεί	ο	κάθε	θερμοπομπός	και	συνεχίζεται	για	τον	επόμενο.	Συνήθως,	στην	πράξη	η	

σύνδεση	αυτή	γίνεται	με	τη	βοήθεια	ειδικών	εξαρτημάτων	(τετράοδοι	διακόπτες)	που	

μπορούν	να	ρυθμιστούν,	ώστε	μέσα	από	το	θερμοπομπό	να	μην	περνάει	όλη	η	ποσότητα	

του	νερού	αλλά	ένα	ποσοστό	της.	Η	υπόλοιπη	τον	παρακάμπτει	και	το	σύνολο	συνεχίζει	για	

τον	επόμενο	θερμοπομπό.	

Θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	εδώ	πρόκειται,	για	μια	σύνδεση	των	θερμοπομπών	

"σε	σειρά"	και	κοινό	στοιχείο	είναι	η	παροχή	(ή	τουλάχιστον	ένα	μέρος	της).	

30.	Με	ποιούς	τρόπους	(μετάδοσης	θερμότητας	)	αποδίδεται	η	θερμότητα	στο	χώρο	

θέρμανσης;	

·	Με	αγωγή,	μέσα	από	τη	μάζα	υλικών	που	βρίσκονται	σε	(μακροσκοπική)	ακινησία	

·	Με	συναγωγή	(ή	μεταφορά),	με	τη	βοήθεια	ρευστών	που	βρίσκονται	σε	κίνηση	

·	Με	ακτινοβολία,	που	δεν	προϋποθέτει	απαραίτητα	την	ύπαρξη	υλικού	μέσου	μεταξύ	

πομπού	και	δέκτη.	

31.	Με	ποιούς	τρόπους	γίνεται	η	απόδοση	θερμότητας	στους	χώρους	ανάλογα	με	το	

εργαζόμενο	ρευστό	των	θερμαντικών	σωμάτων;	

·	Στις	περιπτώσεις	που	εργαζόμενο	ρευστό	είναι	ο	αέρας,	η	απόδοση	της	θερμότητας	

στο	χώρο	γίνεται	άμεσα,	με	την	είσοδο	του	θερμού	αέρα	και	την	ανάμιξη	του	με	τον	

αέρα	του	χώρου	(συναγωγή).	Αυτό	γίνεται	με	τη	βοήθεια	δικτύου	αεραγωγών	

(εξαναγκασμένης	κυκλοφορίας)	και	καταλλήλων	στομίων	εισόδου	και	εξόδου.	

·	Στις	περιπτώσεις	νερού	ή	ατμού,	η	απόδοση	γίνεται	με	τη	βοήθεια	διατάξεων	ή	

συσκευών	που	ονομάζονται	"θερμοπομποί".	Εδώ	λειτουργούν	συνδυασμοί	και	των	

τριών	τρόπων	διάδοσης	της	θερμότητας	(αγωγή,	συναγωγή	και	ακτινοβολία).	Ειδικά	

ο	συνδυασμός	αγωγής	και	συναγωγής,	δηλαδή	η	συναλλαγή	θερμότητας	μεταξύ	των	

δυο	ρευστών	(νερού	-	αέρα)	που	διαχωρίζονται	από	στερεό	(τοιχώματα	του	

σώματος),	ονομάζεται	διάβαση	θερμότητα.	

	

	



32.	Με	ποιούς	τρόπους	γίνεται	η	απόδοση	θερμότητας	στους	χώρους	ανάλογα	με	το	

την	ανάπτυξη	των	σωληνώσεων	του	δικτύου	διανομής	;	

·	Με	ανάπτυξη	των	σωληνώσεων	μεταφοράς-διανομής,	ώστε	να	έχουν	μεγάλες	

επιφάνειες	συναλλαγής	με	τον	αέρα	του	χώρου	(σερπαντίνες,	σωληνωτά	σώματα).	

Εδώ	λειτουργεί	κυρίως	η	διάβαση	και	συμπληρωματικό	η	ακτινοβολία.	Η	αύξηση	της	

επιφάνειας	συναλλαγής	μπορεί	να	γίνει	και	με	την	προσθήκη	κατάλληλων	πτερυγίων	

(πτερυγιοφόροι	σωλήνες).	

·	Η	ανάπτυξη	των	σωληνώσεων	μπορεί	να	μην	είναι	εμφανής,	αλλά	εγκιβωτισμένη	

στις	επιφάνειες	του	χώρου,	συνήθως	στο	δάπεδο	(ενδοδαπέδιο	σύστημα).	Τότε,	

βέβαια,	δεν	έχουμε	ακτινοβολία	από	τις	σωληνώσεις,	στη	διαμόρφωση	δε	του	

θερμοπομπού	συμμετέχει	και	το	δάπεδο.	

·	Με	σύνδεση	στις	σωληνώσεις	θερμοπομπών	(σωμάτων),	που	εμφανίζονται	σε	μια	

μεγάλη	ποικιλία	υλικών	κατασκευής,	μορφών	και	διαστάσεων,	ώστε	να	καλύπτονται	

οι	κάθε	είδους	λειτουργικές	και	αισθητικές	ανάγκες	των	χώρων.	

33.	Περιγράψτε	τους	τρόπους	απόδοσης	θερμότητας	ανάλογα	με	τη	μορφή	των	

επιφανειών	συναλλαγής	

Ανάλογα	με	τη	μορφή	των	επιφανειών	συναλλαγής	ποικίλλει	και	η	κατανομή	της	

συνολικής	απόδοσης	της	θερμότητας	στο	χώρο	σε	μετάδοση	με	συναγωγή	(μέσω	του	αέρα	

που	θερμαίνεται	από	την	επαφή	του	με	τους	θερμοπομπούς)	και	με	ακτινοβολία.	

·	Έτσι,	στα	κοινά	θερμαντικά	σώματα	ακτινοβολίας	(radiators)	με	πολλές	

παράλληλες	μικρές	επιφάνειες	(στοιχεία	η	φέτες)	το	ποσοστό	της	μετάδοσης	με	

ακτινοβολία	είναι	μικρότερο	σε	σύγκριση	με	εκείνο	των	σωμάτων	με	μεγάλες	

ενιαίες	επιφάνειες	(άβακες-	panels)	

·	Η	κυκλοφορία	του	αέρα	γύρω	από	το	θερμοπομπό	συνήθως	είναι	φυσική	και	

προκαλείται	από	τη	διαφορά	του	ειδικού	βάρους	του	εξαιτίας	της	θέρμανσής	του.	

Υπάρχουν	σώματα	που	η	κατάλληλη	διαμόρφωση	των	στοιχείων	τους,	με	

οδηγητικά	πτερύγια,	διευκολύνει	τη	φυσική	κυκλοφορία	(convectors).	



·	Τέλος	η	κυκλοφορία	μπορεί	να	είναι	εξαναγκασμένη	,	που	προκαλείται	από	

ανεμιστήρα.	Στην	τελευταία	περίπτωση	τα	σώματα	ονομάζονται	fan	convectors.	

·	Όταν	πρόκειται	για	μεγάλη	ισχύ	και	απαίτηση	και	θερινής	λειτουργίας	(ψύξης),	

έχουμε	σώματα	με	στοιχεία	τύπου	σερπαντίνας	και	ανεμιστήρα,	τα	λεγόμενο	fan	

coils	

34.	Τι	ονομάζουμε	δοχείο	διαστολής;	

Η	εγκατάσταση	κεντρικής	θέρμανσης	είναι	ουσιαστικά	ένα	κλειστό	κύκλωμα.	Για	

την	αντιμετώπιση	του	προβλήματος	της	διαστολής	του	νερού	κατά	τη	θέρμανσή	του	και	

των	υπερπιέσεων	που	θα	μπορούσαν	να	αναπτυχτούν,	είναι	απαραίτητο	ένα	σύστημα	

παραλαβής	του	επιπλέον	όγκου.	Αυτό	είναι	το	ασφαλιστικό	σύστημα	και	κύριο	στοιχείο	του	

είναι	το	δοχείο	διαστολής.	

35.	Πόσα	είδη	δοχείων	διαστολής	έχουμε;	

Για	τις	εγκαταστάσεις	ζεστού	νερού	έχουμε:	

·	ανοιχτό	δοχείο	διαστολής	και	

·	κλειστό	δοχείο	διαστολής.	

36.	Τι	ονομάζουμε	ανοιχτό	δοχείο	διαστολής;	

Ονομάζουμε	ένα	δοχείο	με	διέξοδο	προς	την	ατμόσφαιρα,	που	τοποθετείται	στο	

ψηλότερο	σημείο	του	δικτύου	(συνήθως	στην	ταράτσα	του	κτιρίου).	Συνδέεται	με	το	

δίκτυο	μέσω	σωλήνα	κατάλληλης	διατομής	(σωλήνας	ασφάλειας),	χωρίς	την	παρεμβολή	

διακοπτών.	

Παράλληλα	συνδέεται	και	σωλήνας	συμπλήρωσής	του	δικτύου	με	νερό	(σωλήνας	

πλήρωσης),	προβλέπεται	δε	και	διάταξη	συμπλήρωσής	του	νερού	του	δοχείου	από	το	

δίκτυο	ύδρευσης	μέσω	πλωτήρα.	

Το	ανοιχτό	δοχείο	είναι	μια	απλή	και	φθηνή	κατασκευή	και	δεν	απαιτεί	ειδικά	

ασφαλιστικά	εξαρτήματα	και	ρυθμίσεις.	Προϋποθέτει	όμως	τη	διάθεση	κατάλληλου	

χώρου	για	την	εγκατάστασή	του	και	κατακόρυφους	σωλήνες	(και	τις	σχετικά	εργασίες	

ανάπτυξης	τους)	για	τη	σύνδεσή	του	με	το	δίκτυο.	Στην	περίπτωση	πολύ	ψυχρών	



κλιμάτων	απαιτείται	και	προστασία	από	τον	παγετό.	

37.	Τι	ονομάζουμε	κλειστό	δοχείο	διαστολής;	

Πρόκειται	για	ειδικής	κατασκευής	κλειστά	δοχεία,	που	τοποθετούνται	στο	

λεβητοστάσιο	μαζί	με	ασφαλιστικό	εξαρτήματα	και	διάταξη	πλήρωσής	του	δικτύου.	

38.	Πλεονεκτήματα	-	μειονεκτήματα	υγρών	καυσίμων	

Πλεονεκτήματα:	

Τα	υγρά	καύσιμα	(εδώ	μας	ενδιαφέρει	κυρίως	το	πετρέλαιο	θέρμανσης)	έχουν:	

·	θερμογόνο	δύναμη	πολύ	ανώτερη	από	τα	στερεά.	

·	Η	χρήση	τους,	σε	σύγκριση	με	τα	αέρια,	παρουσιάζει	μικρότερους	κίνδυνους	

·	οι	εγκαταστάσεις	αποθήκευσής	και	διανομής	τους	είναι	απλούστερες	

·	λιγότερο	αυστηρές	κατασκευαστικές	προδιαγραφές.	

·	Η	επιβάρυνση	της	ατμόσφαιρας	από	τα	καυσαέρια	τους,	με	την	προϋπόθεση	της	

σωστής	ρύθμισης	και	συντήρησης,	είναι	μικρότερη	από	την	αντίστοιχη	των	

στερεών	

	Μειονεκτήματα:	

·	Η	επιβάρυνση	της	ατμόσφαιρας	από	τα	καυσαέρια	τους	είναι	μεγαλύτερη	από	

αυτή	των	αέριων	καυσίμων.	

39.	Πλεονεκτήματα	-	μειονεκτήματα	αερίων	καυσίμων	

Πλεονεκτήματα:	

·	Έχουν	μεγαλύτερο	βαθμό	απόδοσης	από	τα	άλλα	και	σημαντικό	μικρότερη	επιβάρυνση	
του	περιβάλλοντος	

·	Με	εξαίρεση	τα	υγραέρια	δε	χρειάζονται	αποθηκευτικούς	χώρους.	

Μειονεκτήματα:	

·	Τα	δίκτυα	διανομής	τους	απαιτούν	αυστηρές	κατασκευαστικές	και	ασφαλιστικές	
προδιαγραφές	λόγω	της	αυξημένης	επικινδυνότητας	τους.	

40.	Πλεονεκτήματα	-	μειονεκτήματα	στερεών	καυσίμων	

Πλεονεκτήματα:	

·	Η	ανεξαρτησία	τους	από	το	ηλεκτρικό	δίκτυο,	στοιχείο	που	τα	κάνει	αξιόλογα	για	



μικρές	εγκαταστάσεις	(σε	συνδυασμό	με	δίκτυα	φυσικής	κυκλοφορίας)	ορεινών	

περιοχών	

	

Μειονεκτήματα:	

·	Υστερούν	από	τα	αλλά	ως	προς	την	απόδοση,	

·	τη	ρύπανση	και	

·	την	ευχέρεια	στη	χρήση.	Γι	αυτό	η	χρησιμοποίηση	τους	στον	τομέα	της	Κ.Θ.	είναι	

περιορισμένη	σε	ειδικές	περιπτώσεις.	

41.	Να	κατατάξετε	τα	είδη	των	καυσίμων	που	χρησιμοποιούνται	στην	Κ.Θ.	από	

πλευράς	προβλημάτων	διανομής.	

·	Αέρια	καύσιμα	(Τα	δίκτυα	διανομής	τους	απαιτούν	αυστηρές	κατασκευαστικές	και	

ασφαλιστικές	προδιαγραφές	λόγω	της	αυξημένης	επικινδυνότητας	τους)	

·	Υγρά	καύσιμα	(οι	εγκαταστάσεις	αποθήκευσής	και	διανομής	τους	είναι	

απλούστερες)	

·	Στερεά	καύσιμα	(Η	ανεξαρτησία	τους	από	το	ηλεκτρικό	δίκτυο,	στοιχείο	που	τα	

κάνει	αξιόλογα	για	μικρές	εγκαταστάσεις)	

42.	Να	κατατάξετε	τα	είδη	των	καυσίμων	που	χρησιμοποιούνται	στην	Κ.Θ.	από	

πλευράς	ρύπανσης	του	περιβάλλοντος	

·	Στερεά	καύσιμα	

·	Υγρά	Καύσιμα	

·	Αέρια	καύσιμα.	

	

43.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	του	ζεστού	νερού	ως	φορέας	θερμότητας	σε	μικρές	

και	μεσαίες	Κ.Θ.;	

·	Οι	θερμοκρασίες	στα	επίπεδα	των	οποίων	εργάζεται	(συνήθως	70	-	90°C)	είναι	

ικανοποιητικές	από	πλευράς	μεταφοράς	θερμότητας.	Υπενθυμίζουμε	ότι	το	ποσό	

της	θερμότητας	που	μπορεί	να	μεταφέρει	ποσότητα	m	Kg	νερού	είναι	Q	=	m•c•Δt.	



όπου	c	η	ειδική	θερμότητα	(ή	ειδική	θερμοχωρητικότητα)	του	νερού	και	Δt	η	

θερμοκρασιακή	διαφορά	εξόδου	-	εισόδου	του	στο	λέβητα.	

·	Οι	πιέσεις	των	δικτύων	του	ποικίλλουν,	σε	σχέση	και	με	το	μέγεθος	των	κτιρίων,	

πάντως	είναι	σε	επίπεδα	(της	τάξης	των	2-4	bar)	που	δε	δημιουργούν	ιδιαίτερα	

προβλήματα	αντοχής	και	αντιμετωπίζονται	ικανοποιητικά	με	τα	υλικά	και	τα	

εξαρτήματα	που	υπάρχουν	σε	μεγάλη	ποικιλία	στην	αγορά.	

·	Τα	δίκτυα	διανομής	έχουν	δυνατότητες	ευέλικτης	ανάπτυξης	και	ανταποκρίνονται	

με	επιτυχία	σε	μεγάλη	ποικιλία	λειτουργικών	και	αισθητικών	απαιτήσεων.	Η	

κατασκευή	τους	είναι	απλή	και	η	λειτουργία	τους	καθαρή,	χωρίς	θορύβους,	

επιδέχονται	δε	πολλών	ειδών	ρυθμίσεις	και	αυτοματισμούς.	Απαιτούν	όμως	κάποια	

προσοχή	όπως	λ.χ.	αποφυγή	θυλάκων	αέρα.	

44.	Τι	ονομάζουμε	υπέρθερμο	νερό;	

Όπως	γνωρίζουμε	η	θερμοκρασία	ατμοποίησης	του	νερού	εξαρτάται	από	την	πίεση	

του	χώρου	όπου	συντελείται.	Έτσι.	για	πιέσεις	μεγαλύτερες	από	την	ατμοσφαιρική,	οι	

θερμοκρασίες	είναι	μεγαλύτερες	από	100	oC	Το	νερό	λοιπόν	που	βρίσκεται	σε	

θερμοκρασία	πάνω	από	τους	100	oC	ονομάζεται	υπέρθερμο	νερό.	

45.	Ποιό	το	πλεονέκτημα	του	υπέρθερμου	νερού	;	

Το	υπέρθερμο	νερό	λοιπόν,	εξαιτίας	των	μεγαλύτερων	διαφορών	των	θερμοκρασιών	
λειτουργίας	(Δt)	από	το	ζεστό,	έχει:	

·	μεγαλύτερη	ικανότητα	μεταφοράς	θερμότητας	ανά	μονάδα	μάζας	

·	και	κατά	συνέπεια	με	μικρότερες	παροχές	μπορεί	να	μεταφέρει	μεγαλύτερα	

θερμικά	φορτία.	

·	Αυτό	είναι	σημαντικό	πλεονέκτημα	για	περιπτώσεις	εγκαταστάσεων	πολύ	μεγάλης	

ισχύος	και	μεγάλου	μήκους	δικτύου,	αφού	επιτρέπει	μικρότερες	διατομές	

σωληνώσεων.	

	

	

	



46.	Ποιά	το	μειονεκτήματα	του	υπέρθερμου	νερού	;	

·	Οι	μεγάλες	πιέσεις	επιβάλλουν	άλλα	επίπεδα	κατασκευαστικών	και	ασφαλιστικών	
προδιαγραφών.	

·	Επίσης	το	καθιστούν	ακατάλληλο	για	διανομή	στους	θερμαινόμενους	χώρους.	

·	Τυχόν	διαρροή	σε	ατμοσφαιρικό	περιβάλλον	θα	είχε	σαν	αποτέλεσμα	άμεση	

ατμοποίηση	και	διασκορπισμό	του	με	πιθανή	πρόκληση	εγκαυμάτων.	

Η	μεγάλη	θερμοκρασία	του,	λόγω	της	μείωσης	της	σχετικής	υγρασίας	που	θα	

προκαλούσε	στον	αέρα,	δεν	είναι	ευνοϊκή	για	συνθήκες	άνεσης	των	χώρων.	

47.	Που	χρησιμοποιούμε	το	υπέρθερμο	νερό	ως	φορέα	θερμότητας;	

Το	υπέρθερμο	νερό	χρησιμοποιείται	ως	φορέας	θερμότητας	από	την	εστία	σε	

εναλλάκτες,	όπου	θερμαίνεται	το	νερό	και	μεταφέρει	τη	θερμότητα	στους	χώρους.	

Συναντάται	σε	συγκροτήματα	κτιρίων	με	ανεξάρτητα	κτίρια	λεβητοστασίων,	όπως	

Πανεπιστημιουπόλεις,	Στρατώνες,	Νοσοκομειακά	συγκροτήματα	κ.λ.π.	

48.	Ποια	είναι	το	βασικά	πλεονεκτήματα	της	χρήσης	ατμού	ως	φορέα	θερμότητας;	

Όσον	αφόρα	την	ικανότητα	μεταφοράς	θερμότητας,	ο	ατμός	έχει	το	μεγάλο	

συγκριτικό	πλεονέκτημα	

·	της	αξιοποίησης	της	λανθάνουσας	θερμότητας	ατμοποίησης.	Κατά	τη	

συμπύκνωσή	του	στους	εναλλάκτες	ή	τους	θερμοπομπούς	αποδίδεται	και	αυτό	το	

θερμικό	ποσό.	Για	να	γίνει	αντιληπτό	το	μέγεθος	αυτού	του	πλεονεκτήματος,	

δίνουμε	μερικές	ενδεικτικές	τιμές	για	την	κατανομή	του	συνολικού	θερμικού	

περιεχομένου	κορεσμένου	ατμού	σε	διάφορες	συνθήκες.	

·	γρήγορη	ανταπόκρισης	της	εγκατάστασης	στο	ζητούμενο	θερμικό	αποτέλεσμα,	

49.	Ποια	είναι	το	βασικά	μειονεκτήματα	της	χρήσης	ατμού	ως	φορέα	θερμότητας;	

·	το	θέμα	των	μεγάλων	πιέσεων	κάνει	τον	ατμό	ακατάλληλο	για	συνήθη	κτίρια.	

·	Για	την	ατμοπαραγωγή	επιβάλλεται	η	συνεχής	επίβλεψη	της	εγκατάστασης	από	

ειδικευμένο	προσωπικό.	

·	τα	δίκτυα	ατμού	έχουν	μικρότερη	διάρκεια	ζωής	από	του	νερού,	λόγω	των	

δυσμενέστερων	συνθηκών	λειτουργίας	τους	



50.	Πού	χρησιμοποιούμε	τον	ατμό	ως	φορέα	μετάδοσης	θερμότητας;	

Η	χρήση	του	περιορίζεται	σε	ειδικές	περιπτώσεις,	όπως:	

·	σε	βιομηχανικούς	χώρους	(που	ο	ατμός	μπορεί	να	εξυπηρετεί	κυρίως	παραγωγικές	

διαδικασίες),	

·	Νοσοκομεία	(που	εξυπηρετούνται	και	άλλες	λειτουργίες	όπως	πλυντήρια-	

σιδερωτήρια.	αποστείρωση)	κ.λ.π.	

51.	Πλεονεκτήματα	από	την	χρήση	του	αέρα	ως	φορέα	μετάδοσης	θερμότητας.	

·	Ο	αέρας,	ως	φορέας	της	θερμότητας,	έχει	τα	πλεονεκτήματα	της	γρήγορης	και	

ομοιόμορφης	(σε	όλη	τους	την	έκταση)	θέρμανσης	των	χώρων,	της	χαμηλής	

θερμοκρασίας	προσαγωγής	(του	επιπέδου	των	40°C),	

·	δε	μειώνει	σημαντικά	τη	σχετική	υγρασία,	και	της	δυνατότητας	ανανέωσης	του	

αέρα	του	χώρου.	

·	Οι	τερματικές	του	συσκευές	(στόμια	εισόδου	-	εξόδου)	δεν	καταλαμβάνουν	

ωφέλιμους	χώρους,	παρά	μόνο	μικρά	ανοίγματα	στους	τοίχους.	

52.	Μειονεκτήματα	από	την	χρήση	του	αέρα	ως	φορέα	μετάδοσης	θερμότητας.	

·	Απαιτείται	η	ανάπτυξη	δικτύου	αεραγωγών	και	αυτό	δεν	είναι	εφικτό	ή	εύκολο	

(εξαιτίας	και	του	όγκου	τους)	σε	συνήθη	κτήρια	κατοικιών.	

53.	Που	συναντάμε	τη	χρήση	του	αέρα	ως	φορέα	μετάδοσης	θερμότητας;	

Τον	συναντάμε	σε	ειδικές	περιπτώσεις,	όπως:	

·	κτίρια	γραφείων	(όπου	στους	διαδρόμους	μπορεί	να	αναπτυχθούν	οι	αεραγωγοί,	

και	να	καλυφθούν	με	ψευδοροφές),	

·	μεγάλες	αίθουσες,	καταστήματα,	εκκλησίες	

Ας	σημειωθεί	ότι,	όταν	απαιτείται	και	κεντρικός	θερινός	κλιματισμός,	ο	αέρας	

πλεονεκτεί	γιατί,	λόγω	των	ιδιοτήτων	του,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	το	ίδιο	δίκτυο	

διανομής.	

54.	Ποιο	είναι	το	βασικό	πλεονέκτημα	και	ποιο	το	βασικό	μειονέκτημα	του	

συστήματος	διανομής	με	φυσική	κυκλοφορία;	



Η	φυσική	κυκλοφορία	έχει:	

Πλεονέκτημα:	

·	της	ανεξαρτησίας	από	την	ηλεκτρική	τροφοδοσία	του	κυκλοφορητή	και	τη	

σχετική	οικονομία	κατασκευαστικής	και	λειτουργικής	δαπάνης.	

Μειονέκτημα:	

·	απαιτεί	όμως	μεγαλύτερες	διατομές	σωληνώσεων	(γιατί	οι	ταχύτητες	

κυκλοφορίας	και	κατά	συνέπεια	οι	παροχές	είναι	μικρές:	Παροχή	=	Διατομή	x	

Ταχύτητα).	

·	Επίσης,	για	τον	ίδιο	λόγο,	ο	χρόνος	ανταπόκρισης	της	εγκατάστασης	στο	θερμικό	

αποτέλεσμα	είναι	μεγάλος.	Είναι	έτσι	κατάλληλη	μόνο	για	μικρές	εγκατασταθείς	

και	ειδικές	περιπτώσεις.	

	

55.	Πλεονεκτήματα	Δισωλήνιου	συστήματος	σε	σχέση	με	το	μονοσωλήνιο	σύστημα	

Το	δισωλήνιο	σύστημα	είναι:	

·	απλούστερο	ως	προς	τον	υπολογισμό	του.	

·	Η	"παράλληλη"	τροφοδότηση	των	θερμοπομπών,	για	μικρού	και	μεσαίου	μεγέθους	

εγκατασταθείς,	παρουσιάζει	περίπου	ισοδύναμες	θερμοκρασιακές	πτώσεις	του	

νερού	(	θεισ	-	θεξο	)	που	συνήθως,	στην	πράξη	έχουν	τιμή	15°C	ή	20°C.	

·	Το	τελευταίο	στοιχείο,	διευκολύνει	την	επιλογή	των	θερμαντικών	σωμάτων	αφού	

για	τέτοιες	συνθήκες	δίνονται	οι	ονομαστικές	ισχείς	τους	στους	πίνακες	των	

κατασκευαστών.	

56.	Μειονεκτήματα	του	δισωλήνιου	συστήματος	

·	Προϋπόθεση	όμως	για	το	δισωλήνιο	σύστημα	είναι	η	ανάπτυξη	του	κατακόρυφου	

τμήματος	του	δικτύου	με	πολλά	ζεύγη	στηλών	προσαγωγής	-	επιστροφής,	

επομένως	περισσότερες	σωληνώσεις	και	διατρήσεις	(περάσματα)	των	οριζόντιων	

επιφανειών	(δαπέδων)	των	κτιρίων.	

·	Η	ανάπτυξη	αυτή	και	η	συνακόλουθη	εξάρτηση	των	σωμάτων	της	ίδιας	κατοικίας	



από	πολλές	κατακόρυφες	στήλες,	δε	δίνει	πρακτικές	δυνατότητες	αυτόνομης	

λειτουργίας	της	θέρμανσης	κάθε	ιδιοκτησίας.	Αυτό	είναι	και	το	βασικό	

μειονέκτημα	του	δισωλήνιου	συστήματος	για	τις	πολυκατοικίες.	

57.	Πλεονεκτήματα	μονοσωλήνιου	συστήματος.	

·	Δυνατότητα	αυτονομίας.	

·	Περιορίζεται	ο	αριθμός	των	κατακόρυφων	στηλών.	

·	η	οριζόντια	ανάπτυξη	του	δικτύου	γίνεται	συνήθως	μέσα	στα	δάπεδα	των	

ορόφων,	με	αφετηρία	κατάλληλους	συλλέκτες	προσαγωγής	και	επιστροφής	

κοντά	στην	είσοδο	κάθε	κατοικίας.	

58.	Μειονεκτήματα	μονοσωλήνιου	συστήματος.	

·	Η	ενδοδαπέδια	ανάπτυξη	περικλείει	το	μεγάλο	πρόβλημα	της	πολύ	δύσκολης	

αποκατάστασης	τυχόν	βλαβών	στους	εγκιβωτισμένους	σωλήνες.	Γι	αυτό	

χρησιμοποιούνται	χαλκοσωλήνες	ή	ειδικού	τύπου	πλαστικοί	σωλήνες	με	μηχανική	

προστασία	και	δε	γίνονται	συνδέσεις	τμημάτων	τους	μέσα	στο	δάπεδο	

(μονοκόμματοι).	

·	Η	μελέτη	του	δικτύου	και	η	εκλογή	των	σωμάτων	στην	περίπτωση	του	

μονοσωλήνιου	είναι	πιο	δύσκολη.	

59.	Πως	γίνεται	η	αυτονομία	στο	μονοσωλήνιο	σύστημα;	

Στους	συλλέκτες	του	συνδέονται	ρυθμιστικά	εξαρτήματα	και	όργανα	μετρήσεων	

που	χρειάζονται	για	την	αυτόνομη	λειτουργία	της	εγκατάστασης	κάθε	κατοικίας	και	τον	

υπολογισμό	της	συμμετοχής	της	στις	κοινόχρηστες	δαπάνες	θέρμανσης.	

Αυτό	οφείλεται	στο	γεγονός	της	αλληλεξάρτησης	των	σωμάτων	που	συνδέονται	σε	

σειρά,	σε	κάθε	βρόχο.	Αν	όμως	γίνει	προσεκτικά	και	εφαρμοστεί	πιστά,	δίνει	ακριβή	

αποτελέσματα,	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	της.	

Πάντως	η	αξιοποίηση	των	πλεονεκτημάτων	του	μονοσωλήνιου	προϋποθέτει	τη	

χρήση	ακριβών	εξαρτημάτων,	για	τα	οποία	θα	μιλήσουμε	στο	αντίστοιχο	κεφάλαιο.	

	



60.	Ποιο	το	πλεονέκτημα	της	διανομής	του	νερού	ως	φορέα	θερμότητας	σε	διανομή	

από	"πάνω"	

Η	διανομή	από	πάνω	εξουδετερώνει	το	πρόβλημα	της	σχετικά	μειονεκτικής	

θέρμανσης	των	χώρων	των	τελευταίων	(ψηλότερων)	οροφών,	που	συνήθως	έχουν	και	τις	

μεγαλύτερες	ανάγκες.	

61.	Ποιο	το	πλεονέκτημα	του	συνδυασμού	της	μεταφοράς	του	νερού	ως	φορέα	

θερμότητας	από	"πάνω"	και	από	"κάτω";	

Στην	περίπτωση	του	μικτού	συστήματος	(οριζόντιο	τμήμα	δικτύου	προσαγωγής	

πάνω	και	δικτύου	επιστροφής	κάτω),	υπάρχει	το	πρόσθετο	πλεονέκτημα	της	πολύ	

ισορροπημένης	κατανομής	των	πτώσεων	πιέσεως	λειτουργίας,	αφού	όλα	τα	σώματα	

τροφοδοτούνται	με	γραμμές	περίπου	ίσου	μήκους.	

62.	Ποιό	σύστημα	διανομής	έχει	επικρατήσει	και	γιατί;	

Πάντως	και	τα	δύο	συστήματα	απαιτούν	κατάλληλο	χώρο	στην	οροφή	της	

τελευταίας	στάθμης	για	την	ανάπτυξη	των	σωληνώσεων	(εκτός	από	τις	περιπτώσεις	

ενδοδαπέδιας	ανάπτυξης).	Επειδή	αυτό	είναι	δύσκολο	για	τα	συνήθη	κτίρια,	στη	μεγάλη	

πλειοψηφία	των	εφαρμογών	έχει	επικρατήσει	το	σύστημα	της	διανομής	από	κάτω.	

63.	Τι	μας	εξασφαλίζει	η	εφαρμογή	του	αντεστραμμένου	συστήματος	διανομής;	

Η	εφαρμογή	του	συστήματος	αυτού,	σε	μεγάλους	χώρους	με	πολλά	σώματα,	

εξασφαλίζει	ίσα	μήκη	σωληνώσεων	για	τα	σώματα,	αφού	η	σειρά	σύνδεσής	τους	με	το	

σωλήνα	προσαγωγής	είναι	αντίστροφη	με	εκείνη	της	επιστροφής.	Έτσι,	έχουμε	πολύ	

ισορροπημένη	τροφοδοσία	και	λειτουργία	τους.	

64.	Μειονεκτήματα	ανοιχτού	δοχείου	διαστολής.	

·	Προϋποθέτει	τη	διάθεση	κατάλληλου	χώρου	για	την	εγκατάστασή	του	.	

·	και	κατακόρυφους	σωλήνες	(και	τις	σχετικά	εργασίες	ανάπτυξης	τους)	για	τη	

σύνδεσή	του	με	το	δίκτυο.	

·	Στην	περίπτωση	πολύ	ψυχρών	κλιμάτων	απαιτείται	και	προστασία	από	τον	

παγετό.	



65.	Πλεονεκτήματα	ανοιχτού	δοχείου	διαστολής	

·	Το	ανοιχτό	δοχείο	είναι	μια	απλή	και	φθηνή	κατασκευή	και	

·	δεν	απαιτεί	ειδικά	ασφαλιστικά	εξαρτήματα	και	ρυθμίσεις.	Προϋποθέτει	όμως	τη	

διάθεση	κατάλληλου	χώρου	για	την	εγκατάστασή	του	και	κατακόρυφους	σωλήνες	

(και	τις	σχετικά	εργασίες	ανάπτυξης	τους)	για	τη	σύνδεσή	του	με	το	δίκτυο.	Στην	

περίπτωση	πολύ	ψυχρών	κλιμάτων	απαιτείται	και	προστασία	από	τον	παγετό.	

	

	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2	:	Η	ΚΑΥΣΗ	

1.	Ορίστε	την	έννοια	της	καύσης.	

Όταν	λέμε	καύση,	εννοούμε	την	ένωση,	κάτω	από	κατάλληλες	συνθήκες,	

στοιχείων	(κυρίως	του	άνθρακα	και	του	υδρογόνου)	που	περιέχουν	τα	καύσιμα	με	το	

οξυγόνο	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	Η	χημική	αυτή	αντίδραση	είναι	εξώθερμη,	συνοδεύεται	

δηλαδή	από	έκλυση	ποσοτήτων	θερμότητας.	

2.	Τι	ονομάζουμε	εξώθερμη	αντίδραση;	

Η	χημική	αυτή	αντίδραση	που	συνοδεύεται	από	έκλυση	ποσοτήτων	θερμότητας.	

ονομάζεται	εξώθερμη,	

3.	Τι	ονομάζουμε	βιομάζα;	

Ως	βιομάζα	ορίζεται	το	σύνολο	των	γεωργικών,	φυτικών,	δασικών	ή	ζωικών	

υπολειμμάτων,	τα	αστικά	λύματα	και	τα	στερεά	απορρίμματα	με	τα	παραγωγό	τους	

(βιοαέρια	κλπ).	

4.	Που	μπορούμε	να	χρησιμοποιήσουμε	την	βιομάζα;	

Η	βιομάζα	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί,	πλατιά	σε	μακρές	ή	μεγάλες	εστίες	κεντρικών	

θερμάνσεων	ή	βιομηχανικών	εγκαταστάσεων.	

5.	Τι	χαρακτηρίζει	την	ποιότητα	ενός	στερεού	καυσίμου;	

Την	ποιότητα	ενός	στερεού	καυσίμου	χαρακτηρίζει	η	περιεκτικότητά	του	σε	



καύσιμα	συστατικά,	σε	σχέση	με	τα	αδρανή	(υγρασία	και	ανόργανη	τέφρα).	

6.	Ποιά	είναι	τα	κύρια	συστατικά	του	πετρελαίου	θέρμανσης;	

Το	πετρέλαιο	που	χρησιμοποιείται	σήμερα	στις	κεντρικές	θερμάνσεις	αποτελείται	

κυρίως	από	άνθρακα	(C)	και	υδρογόνο	(Η2)	σε	αναλογία	85%	προς	15%	περίπου.	Υπάρχουν	

και	μικρές	ποσότητες	άλλων	στοιχείων,	όπως	το	θειο	(S).	Οι	πρόσφατες	προδιαγραφές,	για	

καλύτερη	προστασία	του	περιβάλλοντος,	ορίζουν	ως	μέγιστο	ποσοστό	θείου	το	0,3%.	

7.	Τι	μας	δίνει	η	καύση	του	άνθρακα	και	τι	η	καύση	του	υδρογόνου;	

·	Η	καύση	του	άνθρακα	παρέχει	διοξείδιο	του	άνθρακα	(C02),	

·	ενώ	η	καύση	του	υδρογόνου	δίνει	νερό	(Η20	-	ατμό).	

8.	Ποιά	είναι	τα	παράγωγα	(συστατικά)	της	καύσης	(του	πετρελαίου)	και	πως	

ονομάζονται;	

Τα	παράγωγα	της	καύσης	ονομάζονται	καυσαέρια	και	είναι:	το	διοξείδιο	του	

άνθρακα	(CO2)	το	νερό	(H20)	και	το	άζωτο	(N)	που	δεν	καίγεται.	

	

9.	Τι	ονομάζουμε	περίσσεια	αέρα	και	τι	ατελή	καύση;	

Είναι	γνωστό	ότι,	με	βάση	τους	ατομικούς	αριθμούς	κάθε	στοιχείου,	για	την	καύση	

μίας	συγκεκριμένης	ποσότητας	υγρού	καυσίμου	απαιτείται	κι	ένα	συγκεκριμένο	ποσό	

αέρα.	

·	Στην	πράξη	απαιτείται	αυξημένη	ποσότητα	αέρα	και	μιλάμε	για	περίσσεια	αέρα	,	

·	ενώ	όταν	έχουμε	λιγότερο	αέρα	από	αυτόν	που	απαιτείται,	τότε	έχουμε	ατελή	

καύση.	

	

	

	

10.	Τι	συμβαίνει	κατά	την	ατελή	καύση	και	τι	κατά	την	υπερβολική	περίσσεια	αέρα;	

·	Κατά	την	ατελή	καύση	έχουμε	το	ενδεχόμενο	έκλυσης	μονοξείδιου	του	άνθρακα	

(CO),	που	είναι	δηλητηριώδες	και	επικίνδυνο,	όπως	επίσης	και	συγκέντρωση	



ποσότητας	άκαυστου	άνθρακα	στο	λέβητα.	

·	Στην	περίπτωση	υπερβολικής	περίσσειας	αέρα,	εκτός	του	ότι	αυτή	είναι	

αντιοικονομική	(αφού	ζεσταίνουμε	άχρηστο	αέρα),	επί	πλέον	προσκαλείται	και	

έκλυση	ανεπιθύμητου	οξειδίου	του	αζώτου.	

11.	Ποια	είναι	η	καλύτερη	θεωρητικά	αναλογία	διοξειδίου	του	άνθρακα	στα	

καυσαέρια;	

Η	καλύτερη,	θεωρητικά,	αναλογία	του	διοξειδίου	του	άνθρακα	στα	καυσαέρια	είναι	

15,3%.	

12.	Περιγράψτε	την	διαδικασία	της	καύσης	στα	υγρά	καύσιμα.	

Η	καύση	στα	υγρά	καύσιμα	επιτυγχάνεται	με	άνοδο	της	θερμοκρασίας	τους	και	

εξάτμισή	τους,	γίνεται	δε	ταχύτερη	όταν	το	υγρό	διασπάται,	με	τη	βοήθεια	ακροφυσίων,	σε	

μικρά	μέρη	(ψεκασμός).	

Η	εξάτμιση	είναι	συνεχής	και	καθώς	εξελίσσεται,	η	θερμοκρασία	του	καυσίμου	

ανεβαίνει	και	φτάνει	σε	μία	τιμή	που	τότε	αρχίζουν	φαινόμενα	διάσπασής	του	

(πυρόλυση).	

Στους	καυστήρες	πετρελαίου,	οι	σταγόνες	δεν	προφταίνουν	να	εξατμιστούν	πριν	

από	την	καύση	κι	έτσι	έχουμε	καύση	με	φλόγα	διάχυσης.	

Το	σταγονίδιο	περιβάλλεται	από	τη	ζώνη	καύσης	που	έχει	τη	μορφή	σφαιρικού	

στρώματος.	

13.	Ποιά	είναι	η	θεωρητική	ποσότητα	αέρα	που	χρειάζεται	για	την	καύση	του	

μεθανίου	και	ποια	για	το	βουτάνιο;	

Η	θεωρητική	ποσότητα	αέρα	για	τα	επιμέρους	συστατικά	του	φυσικού	αερίου	

κυμαίνεται	από	9,52	m3	/	m3	για	το	μεθάνιο	μέχρι	30,8	m3	/	m3	για	το	βουτάνιο.	(κυβικά	

καυσίμου	ανά	κυβικά	αέρα)	Γνωρίζοντας	τη	σύσταση	του	φυσικού	αερίου	υπολογίζουμετον	
απαιτούμενο	αέρα	για	κάθε	συστατικό	του.	

	

14.	Τι	συμβαίνει	όταν	έχουμε	υπερβολική	περίσσεια	αέρα	στην	καύση	αερίων	

καυσίμων	και	τι	κατά	την	περίπτωση	ατελούς	καύσης	



·	Σε	περίπτωση	υπερβολικής	περίσσειας	αέρα,	έχουμε	δημιουργία	νερού	

(υδρατμών),	που	βλάπτει	τα	τοιχώματα	του	λέβητα,	και	απώλεια	θερμότητας.	

·	Σε	περίπτωση	ατελούς	καύσης	έχουμε,	όπως	και	στα	υγρά	καύσιμα,	τη	δημιουργία	

έκρηξης	στην	καμινάδα.	Αυτό	συμβαίνει,	γιατί	το	CO	σχηματίζει	με	τον	αέρα	

εκρηκτικά	μίγματα.	

15.	Τι	ονομάζουμε	θεωρητικά	καυσαέρια	και	σε	τι	μονάδες	εκφράζονται;	

Ως	θεωρητικά	καυσαέρια	ορίζονται	τα	προϊόντα	της	τέλειας	καύσης	της	μονάδας	

όγκου	ενός	αέριου	με	τη	θεωρητική	ποσότητα	αέρα	καύσης.	Τα	θεωρητικά	καυσαέρια	

εκφράζονται	σε	m3	καυσαερίων	ανά	m3	καυσίμου	αέριου.	

16.	Τι	γνωρίζεται	για	το	μονοξείδιο	του	άνθρακα	(CO)	

Το	μονοξείδιο	του	άνθρακα	είναι	ένα	θανατηφόρο	προϊόν	της	ατελούς	καύσης.	

Έχει	πυκνότητα	λίγο	μικρότερη	από	τον	αέρα	και	σχηματίζει	μαζί	του	εκρηκτικά	μίγματα.	

Είναι	άοσμο,	άγευστο	και	άχρωμο	και	για	αυτό	δύσκολα	αναγνωρίσιμο.	

Φτάνει	στο	αίμα	του	ανθρώπου	μέσω	των	πνευμόνων	και,	επειδή	έχει	μεγάλη	

χημική	συγγένεια	με	την	αιμοσφαιρίνη,	χρειάζεται	πολύ	μεγάλες	ποσότητες	οξυγόνου,	για	

να	διασπαστεί	η	ένωση	του	με	αυτήν.	Όπως	προαναφέρθηκε	είναι	τόσο	επικίνδυνο	ώστε	

μπορεί	να	γίνει	θανατηφόρο.	

Η	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΗΣ	ΚΑΥΣΗΣ	

17.	Τι	ονομάζουμε	θερμογόνο	δύναμη;	Ποιές	είναι	οι	μονάδες	που	τη	μετράμε;	

Το	ποσόν	της	θερμότητας	που	εκλύεται	κατά	την	τέλεια	καύση	1	Kg	καυσίμου	

είναι	η	θερμογόνος	δύναμη	του.	Ονομάζεται	και	θερμαντική	ικανότητα,	συμβολίζεται	με	

το	Η	και	μετριέται	σε	KJ/Kg,	ή	Kcal/Kg.	Ειδικά	για	τα	αέρια	καύσιμα	μετριέται	και	ανά	

μονάδα	όγκου	(KJ/m3	ή	Kcal/m3).	

18.	Τι	ονομάζουμε	κατώτερη	θερμογόνο	δύναμη;	

Τη	θερμογόνο	δύναμη	διακρίνουμε	σε	ανώτερη	και	κατώτερη.	

Στις	εφαρμογές	χρησιμοποιούμε	την	κατώτερη	θερμογόνο	δύναμη.	Αυτό	σημαίνει	

ότι	δε	λαμβάνουμε	υπόψη	το	ποσό	της	θερμότητας	που	εκλύθηκε	μεν	κατά	την	καύση,	



αλλά	δαπανήθηκε	για	τη	δημιουργία	των	υδρατμών	(λανθάνουσα	θερμότητα	

ατμοποίησης).	

19.	Που	αποδίδεται	η	ενέργεια	του	καυσίμου	που	μετατρέπεται	σε	θερμότητα;	

Η	ενέργεια	που	περιέχεται	στο	καύσιμο	μετατρέπεται	σε	θερμότητα	κατά	την	

καύση,	αλλά	δεν	εκμεταλλευόμαστε	όλη	αυτή	τη	θερμότητα	που	παράγεται.	

	

·	Ένα	μέρος	της	αποδίδεται	στο	νερό	του	λέβητα	από	τα	τοιχώματα	του	χώρου	

καύσης,	κυρίως	με	ακτινοβολία.	

·	Ένα	δεύτερο	μέρος	της	θερμότητας	μεταφέρεται	στο	νερό,	μέσω	των	

επιφανειών	συναλλαγής,	από	τα	καυσαέρια	στη	διαδρομή	τους	μέσα	στο	

λέβητα.	

·	Ένα	τρίτο	μέρος	όμως	της	θερμότητας	παραμένει	στα	καυσαέρια	που	φεύγουν	

από	το	λέβητα	και	αποτελεί	τις	απώλειες	της	καμινάδας.	

20.	Ποιές	είναι	οι	απώλειες	που	καθορίζουνε	την	απόδοση	ενός	λέβητα	και	με	ποιον	

τρόπο	μπορούμε	να	εκτιμήσουμε	την	απόδοση	του	;	

Το	ποσό	θερμότητας	που	παραμένει	στα	καυσαέρια	που	φεύγουν	από	το	λέβητα	

αποτελεί	τις	απώλειες	της	καμινάδας.	Αυτές	οι	απώλειες	είναι	εκείνες	που	κυρίως	

καθορίζουν	στην	πράξη	το	βαθμό	απόδοσης	του	λέβητα.	Πρέπει	λοιπόν	να	γνωρίζουμε	τη	

σύνθεση	και	τη	θερμοκρασία	των	καυσαερίων	που	εξέρχονται	από	το	λέβητα	για	να	

εκτιμήσουμε	την	απόδοση	του.	

	

	

	

	

21.	Ποιά	είναι	η	σχέση	καυσίμου	-	αέρα	στον	θάλαμο	καύσης;	

Η	ποσότητα	των	καυσαερίων	είναι	σχετική	με	την	ποσότητα	του	αέρα	που	εισάγουμε	στο	
θάλαμο	καύσης.	Όσο	περισσότερο	αέρα	από	τον	απόλυτα	αναγκαίο	βάζουμε	(περίσσεια	
αέρα),	δεν	κάνουμε	τίποτε	άλλο	από	το	να	χρησιμοποιούμε	ένα	μέρος		της	θερμότητας	
καύσης,	για	να	ζεστάνουμε	τον	αέρα	αυτόν	από	τη	θερμοκρασία	του	περιβάλλοντος	στη	



θερμοκρασία	που	έχουν	τα	καυσαέρια,	όταν	εγκαταλείπουν	το	λέβητα.Η	περίσσεια	του	
αέρα	βρίσκεται	από	την	περιεκτικότητα	των	καυσαερίων	σε	CO2%	και	πρέπει	να	κυμαίνεται	
μεταξύ	του	10%	και	του	30%	πάνω	από	τη	θεωρητικά	αναγκαία.	

22.	Τι	πρέπει	να	προσέχουμε	στην	σύνθεση	των	καυσαερίων	και	γιατί;	

Όσον	αφόρα	τη	σύνθεση	των	καυσαερίων	πρέπει	να	βεβαιωθούμε	ότι	δεν	

υπάρχουν	ή	ότι	υπάρχουν	σε	ελάχιστη	ποσότητα	άκαυστα	υλικά,	γιατί,	εάν	υπάρχουν,	αυτό	

σημαίνει	ότι	το	καύσιμο	δεν	απέδωσε	όλη	την	ενέργεια	που	περιείχε.	Τα	άκαυστα	υλικά	

είναι	είτε	αέρια	(CO)	ή	στερεά	(No	Bacharach).	Αυτά	τα	τελευταία	βρίσκονται	συνήθως	

μόνο	στα	υγρά	καύσιμα	

23.	Ποιες	θερμοκρασίες	καυσαερίων	δείχνουν	καλής	ποιότητας	καύση;	

Η	θερμοκρασία	των	καυσαερίων	πρέπει	να	βρίσκεται	μέσα	στα	όρια	που	καθορίζει	

ο	κατασκευαστής	του	λέβητα.	Εάν	δεν	υπάρχει	τέτοιο	στοιχείο	ή	αλλάξαμε	καύσιμο	ή	

καυστήρα,	μπορούμε	να	θεωρήσουμε	ως	κανονική	τιμή:	

Τ	=	180°C	-250	°C	για	αέρια	καύσιμα	

Τ	=	200°C	-	300	°C	για	υγρα	καύσιμα	

Η	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΤΗΣ	ΚΑΥΣΗΣ	

24.	Τι	ορίζουμε	ως	έλεγχο	ποιότητας	καύσης	και	πως	γίνεται	ο	έλεγχος	αυτός;	

Ως	έλεγχος	της	ποιότητας	της	καύσης	νοείται	η	ανάλυση	των	προϊόντων	της	

καύσης	(καυσαερίων)	κυρίως	ποσοτικά,	για	τη	διαπίστωση	του	αν	βρίσκεται	στα	πλαίσια	

των	οδηγιών	του	κατασκευαστή	και	των	κανονισμών	του	κράτους.	Η	ρύθμιση	της	καύσης	

γίνεται	είτε	μέσω	του	αέρα	είτε	μέσω	του	καυσίμου	Η	συνήθης	πρακτική	είναι:	

·	Μετράμε	τα	καυσαέρια	στην	καπνοδόχο.	

·	Μετράμε	το	ποσοστό	του	C02	που	αυξάνεται	ή	μειώνεται	ανάλογα	με	τη	

μεταβαλλόμενη	από	εμάς	περίσσεια	του	αέρα.	

ΚΑΥΣΗ	ΚΑΙ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

25.	Ποιά	είναι	τα	ρυπογόνα	προϊόντα	που	προσδίδει	στην	ατμόσφαιρα	η	καύση	των	

καυσίμων	των	κεντρικών	θερμάνσεων;	Ποίο	από	αυτά	είναι	βασικά	υπεύθυνο	

για	το	φαινόμενο	του	θερμοκηπίου;	



Η	καύση	των	καυσίμων	των	κεντρικών	θερμάνσεων	προσδίδει	στην	ατμόσφαιρα	

κυρίως	οξείδια	του	άνθρακα	(C02).	του	θείου	(S02)	και	του	αζώτου	(ΝΟχ).	Η	έκλυση	C02	

είναι	βασικά	υπεύθυνη	για	την	ανάπτυξη	του	φαινομένου	του	θερμοκηπίου,	κατά	το	οποίο	

η	θερμοκρασία	της	γης	αυξάνεται	σταθερά.	

26.	Τι	είναι	το	φαινόμενο	του	θερμοκηπίου;	

Το	φαινομένου	του	θερμοκηπίου	είναι	η	διαδικασία	κατά	την	οποία	η	

θερμοκρασία	της	γης	αυξάνεται	σταθερά	λόγο	στης	έκλυσης	αερίων	του	θερμοκηπίου	

όπως	CO2	

Η	αύξηση	αυτή	έχει	καταστρεπτικές	συνέπειες	στις	κλιματικές	συνθήκες	και	κατά	

συνέπεια	στη	ζωή	του	ανθρώπου.	Τα	τελευταία	χρονιά	έχουν	συσταθεί	διεθνείς	οργανισμοί	

και	έχουν	λάβει	χώρα	παγκόσμιες	συναντήσεις	με	σκοπό	τον	καθορισμό	ορίων	εκπομπών	

C02	από	τα	διάφορά	κράτη	και	τελικό	στόχο	τη	διαρκή	μείωση	των	εκπομπών	στο	μέλλον.	

27.	Ποιές	είναι	οι	επιπτώσεις	που	έχει	το	SO2	και	του	NOx	στο	περιβάλλον;	

·	To	S02	μετέχει	μαζί	με	αλλά	στη	δημιουργία	της	Όξινης	βροχής	,	

·	ενώ	το	ΝΟx	είναι	υπεύθυνο	για	την	ανάπτυξη	φωτοχημικού	νέφους,	που	είναι	

επικίνδυνο	για	τον	άνθρωπο.	

Είναι	χαρακτηριστικό	το	παράδειγμα	της	περιοχής	των	Αθηνών.	

28.	Γιατί	τα	αέρια	καύσιμα	είναι	τα	πιο	"φιλικά"	για	το	περιβάλλον;	

Το	φυσικό	αέριο	και	τα	άλλα	αέρια	καύσιμα	λόγω	των	μικρότερων,	απ	ότι	τα	

στερεά	και	τα	υγρά,	εκπομπών	σε	C02,	των	μηδενικών	εκπομπών	σε	S02	και	των	

συγκρίσιμων	εκπομπών	σε	ΝΟχ,	τουλάχιστον	περιορίζει	πολύ	την	εμφάνιση	του	

φαινομένου	του	θερμοκηπίου.	Συνιστάται	η	απευθείας	χρήση	του	σε	διάφορες	

εγκατασταθείς	(και	κεντρικές	θερμάνσεις)	και	η	μετρημένη	χρήση	του	για	την	παραγωγή	

ηλεκτρικής	ενέργειας	(λόγω	των	απωλειών	χρησιμοποιείται	μονό	σε	σύνθετες	μονάδες	

συμπαραγωγής	ηλεκτρισμού	και	θερμότητας).	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3:	ΤΟ	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	

3.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	



1.	Τι	χαρακτηρίζουμε	ως	λεβητοστάσιο;	

Χαρακτηρίζουμε	Λεβητοστάσιο	ένα	χώρο,	μέσα	σε	κτίριο	η	σε	παράρτημα	κτιρίου,	

στον	οποίο	εγκαθιστούμε	μηχανήματα,	συσκευές,	όργανα	και	διατάξεις	που	εξυπηρετούν	

αποκλειστικά	την	εγκατάσταση	Κ.Θ.	και	μόνον	αυτή.	

Το	λεβητοστάσιο	είναι	ένας	βασικός	και	απόλυτα	αναγκαίος	χώρος.	Φυσικά	μιλάμε	

για	την	Κ.Θ.	ενός	κτιρίου,	όχι	για	ένα	τυπικό	διαμέρισμα,	που	έχει	εντελώς	ανεξάρτητη	

θέρμανση,	κεντρική	ως	προς	τους	δικούς	του	χώρους	(π.χ.	μονάδα	αερίου	καυσίμου).	

2.	Πως	πρέπει	να	είναι	διαμορφωμένος	ο	χώρος	του	λεβητοστασίου	για	απλές	

οικοδομές	;	

Για	απλές	οικοδομές,	όπως	είναι	μια	πολυκατοικία,	ένα	κτίριο	επαγγελματικής	

στέγης,	μια	εκκλησία	η	ένα	μικρό	σχολείο	είναι	αναγκαία	η	ύπαρξη	ενός	σαφώς	

διαμορφωμένου	χώρου	για	το	λεβητοστάσιο,	που	καθορίζεται	από	δική	του	τοιχοποιία,	

κατασκευασμένη	από	υλικά	άκαυστα	και	ανθεκτικά	σε	υψηλές	θερμοκρασίες.	Η	

επικοινωνία	του	με	το	κτίριο	που	εξυπηρετεί	γίνεται	μέσα	από	μη	κατοικήσιμη	διαδρομή.	

3.	Που	τοποθετείται	το	λεβητοστάσιο	σε	μεγάλης	σημασίας	κτίρια	όπως	

νοσοκομεία;	Και	πως	ονομάζεται	αυτός	ο	χώρος;	

Σε	κτίρια	μεγαλύτερης	σημασίας	και	με	περισσότερες	λειτουργίες,	όπως	είναι	ένα	

Νοσοκομείο	η	ένα	Πανεπιστήμιο,	εγκαθιστούμε	το	λεβητοστάσιο	σε	χώρο	που	αποτελεί	

τμήμα	ενός	μεγαλύτερου	ειδικού	χώρου,	ο	οποίος	ονομάζεται	Μηχανοστάσιο	και	έχει	

ευρύτερο	προορισμό.	Σε	αυτά	τα	κτίρια,	το	λεβητοστάσιο	είναι	εκείνο	το	τμήμα	του	

Μηχανοστασίου	στο	οποίο	εγκαθιστούμε	στοιχεία	που	αφορούν	μόνο	την	εγκατάστασηΚ.Θ.	

4.	Ποιοι	ορίζουν	την	θέση	του	λεβητοστασίου	σε	ένα	κτίριο;	

Η	θέση	ενός	λεβητοστασίου	μέσα	στο	κτίριο	ορίζεται	από	τον	Αρχιτέκτονα.	Το	

μέγεθος	του	χώρου,	καλό	είναι	να	αποφασίζεται	σε	συνεργασία	του	Αρχιτέκτονα	με	το	

Μηχανολόγο	-	μελετητή	της	Κ.Θ.	

5.	Με	βάση	ποιους	κανονισμούς	καθορίζονται	η	θέση	και	οι	διαστάσεις	του	

λεβητοστασίου;	



Οι	διαστάσεις	του	καθορίζονται	από	κανόνες	που	περιέχονται	στο	Γενικό	

Οικοδομικό	Κανονισμό	(ΓΟΚ)	και	στους	κανονισμούς	του	ΕΛΟΤ,	της	Ε.Ε.	και	του	ISO.	Εκτός	

από	τα	παραπάνω	υπάρχουν	επιπλέον	Νομοί,	Κανονισμοί,	Διατάγματα,	Εγκύκλιοι	και	άλλα	

ειδικά	νομοθετήματα	τα	οποία	αφορούν	τους	μελετητές.	Οι	διαστάσεις	του	λεβητοστάσιου	

καθορίζονται	βασικά	από	τον	αριθμό	και	τις	διαστάσεις	των	λεβήτων	που	προβλέπεται	να	

εγκατασταθούν.	

6.	Αναφέρατε	τα	χαρακτηριστικά	που	πρέπει	να	έχει	ένα	λεβητοστάσιο.	

·	Η	θέση	του	λεβητοστασίου	πρέπει	να	είναι	τέτοια,	που	να	επιτρέπει	το	ανέβασμα	

καπνοδόχων,	

·	να	μπορεί	να	αερίζεται,	

·	να	επιτρέπει	άνετη	διανομή	των	σωληνώσεων	

·	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,	τότε	η	πόρτα	θα	είναι	ολόκληρη	από	λαμαρίνα	πάχους	

1,5	mm.	

·	Δεν	θα	έχει	γρίλιες	αερισμού	ή	άλλο	άνοιγμα.	Η	κάσα	θα	είναι	σιδερένια	και	η	

πόρτα	θα	εφάπτεται	σε	πατούρες,	σε	πλάτος	25	mm.	

·	Θα	έχει	μηχανισμό	αυτόματης	επαναφοράς.	Μπορεί	να	έχει	πόρτα	και	από	άλλα	

υλικά,	αλλά	με	δείκτη	πυροπροστασίας,	τουλάχιστον	μισής	ώρας,	πράγμα	που	θα	

αποδεικνύεται	με	πιστοποιητικό	αναγνωρισμένου	εργαστηρίου.	

·	Κάθε	λεβητοστάσιο	πρέπει	να	έχει	τον	κατάλληλο	φωτισμό	

·	Να	διαθέτει	νερό	κατάλληλο	σε	ποσότητα	και	ποιότητα	και	να	συνδέεται	με	

κάποιο	τρόπο	με	το	σύστημα	αποχέτευσης	του	κτιρίου.	

·	Κάθε	λέβητας	και	κάθε	σύστημα,	στο	οποίο	υπάρχει	ή	μπορεί	να	εκδηλωθεί	φλόγα,	

θα	πρέπει	να	έχει	την	κατάλληλη	πυροπροστασία,	όπως	αυτή	ορίζεται	από	τις	

διατάξεις	πυρασφάλειας.	



3.2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ	

3.2.1	Φωτισμός	Λεβητοστασίου	

7.	Ποια	πρέπει	να	είναι	η	στάθμη	μονίμου	φωτισμού	στο	λεβητοστάσιο;	

Η	στάθμη	μόνιμου	φωτισμού	σε	ένα	λεβητοστάσιο	δεν	είναι	ανάγκη	να	είναι	

υψηλή.	Σύμφωνα	με	το	ISO	και	το	DIN	μπορεί	να	είναι	έως	και	100	Lux.	

8.	Πως	πρέπει	να	είναι	φωτιστικό	σώμα	στο	λεβητοστάσιο;	

Η	κατάληψη	του	χώρου	από	μηχανήματα,	συσκευές,	σωλήνες	και	διατάξεις	

δημιουργεί	δυσκολίες	στην	ομαλή	διάχυση	του	φωτισμού.	Το	φωτιστικό	σώμα	πρέπει	να	

είναι	καλά	προστατευμένο	(χελώνα	κατά	προτίμηση)	και	η	θέση	του	να	προσδιορίζεται	

προσεκτικά,	μετά	την	αποπεράτωση	της	θερμικής	εγκατάστασης.	

9.	Γιατί	τοποθετούμε	ρευματοδότες	στο	λεβητοστάσιο;	και	ποια	είναι	η	τάσης	τους;	

Η	τοποθέτηση	ρευματοδοτών	(πριζών)	για	ρεύμα	με	Μ/Σ	220/220	V,	γίνεται	ώστε	

να	είναι	δυνατή	η	χρήση	εργαλείων	με	ασφάλεια,	κάθε	φορά	που	θα	χρειάζεται	στο	χώρο	

του	λεβητοστασίου.	

10.	Γιατί	είναι	απαραίτητη	η	ύπαρξη	παροχής	νερού	στο	λεβητοστάσιο;	

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.	

	

11.	Γιατί	τοποθετούμε	σκάμμα	(φρεάτιο)	στο	χώρο	του	λεβητοστασίου;	Ποιές	είναι	

οι	διαστάσεις	του;	

Ο	χώρος	του	λεβητοστασίου	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.	

	

3.3	ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ	

19.	Ποιοι	λάθος	χειρισμοί	και	από	ποιούς	παράγοντες	οφείλετε	η	ηχορύπανση	σε	ένα	

λεβητοστάσιο;	

·	Ο	Αρχιτέκτονας	αποδέχεται	τις	υποδείξεις	του	ιδιοκτήτη	ή	του	κατασκευαστή	για	

εξοικονόμηση	χώρων	που	μπορούν	αλλιώς	να	αξιοποιηθούν,	αγνοώντας	τα	

προβλήματα	που	μπορεί	να	προκαλέσει	ένα	λεβητοστάσιο.	Έτσι	θεωρείται	το	

λεβητοστάσιο	σαν	“αναγκαίο	κακό”	και	με	κοινή	σιωπηρή	συμφωνία	

κατασκευάζονται	λεβητοστάσια	στριμωγμένα	κάτω	από	κλιμακοστάσια	ή	μέσα	

στους	σε	χώρους	που	δεν	πληρούν	τις	απαραίτητες	προδιαγραφές	και	συνθήκες.	

·	Ο	Μηχανολόγος	δεν	προβαίνει	στην	αναγκαία	έρευνα	για	τις	συνθήκες	λειτουργίας	

του	λεβητοστάσιου.	

·	Οι	κατασκευαστές	των	μηχανημάτων	και	συσκευών	κατασκευάζουν	μηχανήματα,	

ώστε	να	λειτουργούν	θερμικά	όσο	γίνεται	καλύτερα	αλλά	όχι	και	ηχητικά	σωστά,	

μέσα	σε	κάθε	χώρο.	

·	Ο	εγκαταστάτης	και	ο	συντηρητής,	που	συνήθως	είναι	το	ίδιο	πρόσωπο,	σπάνια	

εφαρμόζει	σχολαστικά	τις	προδιαγραφές	κατασκευής	της	εγκατάστασης,	οι	οποίες,	

συνήθως.	δεν	αναφέρονται	καθόλου	στην	ηχορύπανση.	

20.	Που	οφείλονται	οι	θόρυβοι	που	προέρχονται	από	την	Κεντρική	Θέρμανση	;	

·	Χαμηλές	συχνότητες	που	παράγονται	στο	λέβητα.	

·	Κραδασμούς	που	οφείλονται	σε	συντονισμό	του	λέβητα	με	μερικές	από	τις	

παραπάνω	συχνότητες.	



·	Μεσαίες	και	μεσουψείς	συχνότητες.	

21.	Που	παράγονται	οι	χαμηλές	συχνότητες	που	προκαλούν	θόρυβο	στο	

λεβητοστάσιο;	

Οι	χαμηλές	παράγονται	μέσα	στο	καζάνι	κατά	την	καύση.	Αυτές	έχουν	μεγάλο	

μήκος	κύματος,	διεγείρουν	εύκολα	τα	τοιχώματα	του	λεβητοστασίου	και	διαδίδονται	μέσα	

από	αυτά.	Όταν	στην	πορεία	τους	συναντούν	ένα	ελαφρύ	δομικό	υλικό	(παράθυρο,	πόρτα)	

παράγουν	θορύβους.	

Το	Λεβητοστάσιο	

22.	Πως	μεταφέρονται	οι	κραδασμοί	από	το	λέβητα	και	με	ποιον	τρόπο	μπορούμε	να	

τους	μειώσουμε;	

Οι	κραδασμοί	μεταδίδοντα,	από	το	λέβητα	που	συντονίστηκε	στο	δάπεδο.	Αυτό	

μπορεί	να	ελαττωθεί	με	σωστή	έδραση.	

23.	Που	παράγονται	οι	χαμηλές	συχνότητες	που	προκαλούν	θόρυβο	στο	

λεβητοστάσιο;	

Οι	μεσαίες	παράγονται	από	τον	καυστήρα	και	είναι	οι	πιο	ενοχλητικές.	Γι	αυτό,	

συνήθως,	μετά	από	τη	συντήρηση	του	καυστήρα	παρατηρείται	ηχορύπανση.	

Υπάρχουν	όμως	και	άλλες	πηγές	ηχορύπανσης.	Π.χ.	για	λόγους	οικονομίας,	οι	

εγκαταστάτες	δε	βάζουν	ελαστικό	σύνδεσμο,	πριν	συνδέσουν	κάποιο	μηχάνημα.	

24.	Αναφέρατε	τρόπους	μείωσης	της	ηχορύπανσης	μέσα	στο	λεβητοστάσιο	

·	Να	κάνουμε	σωστό	δάπεδο	(σταθερό),	με	υπολογισμένα	τα	φορτία	που	θα	δεχτεί	

και	να	εγκαθιστούμε	σωστά	το	λέβητα,	τον	καυστήρα	και	τον	καπναγωγό	με	

αντισεισμική	θεμελίωση.	

·	Τα	παράπλευρα	τοιχώματα	του	λεβητοστασίου	να	κατασκευάζονται	από	1	1/2	

συμπαγές	τούβλο.	

·	Οι	συνδέσεις	των	μηχανημάτων	και	συσκευών	να	γίνονται	μέσω	

ηχοαπορροφητικών	διατάξεων.	

	



	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4	:	ΔΙΚΤΥΑ	ΚΑΥΣΙΜΩΝ	

4.1	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕ	Σ	ΕΝΝΟΙΕΣ	

1.	Τι	ονομάζουμε	καύση	και	τι	καύσιμα	;	

Καύση,	είναι	η	χημική	αντίδραση	στοιχείων	(κυρίως	του	άνθρακα	και	του	

υδρογόνου)	που	περιέχουν	τα	καύσιμα	με	το	οξυγόνο	του	ατμοσφαιρικού	αέρα.	

Καύσιμα	είναι	τα	υλικά	που	με	την	καύση	τους	παρέχουν	ποσό	θερμότητας.	

2.	Τι	μορφή	μπορεί	να	έχουν	τα	καύσιμα;	(δώστε	παράδειγμα	και	κάθε	είδος	

καυσίμου)	

Τα	καύσιμα	μπορεί	να	είναι:	

στερεά,	υγρά	ή	αέρια	και	στην	πρωτογενή	τους	μορφή	βρίσκονται	συνήθως	στο	

υπέδαφος.	

·	Στερεά	καύσιμα	είναι	ο	άνθρακας,	ο	λιγνίτης,	η	τύρφη	κ.ά.	

·	Υγρά	καύσιμα	είναι	το	πετρέλαιο,	η	βενζίνη	κ.ά.	

·	Αέρια	καύσιμα	είναι	το	φυσικό	αέριο,	το	υγραέριο	κ.ά.	

3.	Πότε	ένα	υλικό	μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	καύσιμο;	και	ποιο	είναι	τα	ποιό	

συνηθισμένα	καύσιμα	που	χρησιμοποιούμε	σήμερα;	

Στις	σύγχρονες	μαζικές	εκμεταλλεύσεις,	για	να	χαρακτηριστεί	ένα	υλικό	ως	

καύσιμο,	πρέπει	να	υπάρχει	σε	μεγάλες	ποσότητες,	να	μπορεί	να	μεταφέρεται,	να	

αποθηκεύεται	και	να	χρησιμοποιείται	εύκολα.	Στα	ευρέως	διαδεδομένα	σήμερα	

συστήματα	κεντρικών	θερμάνσεων	τα	συνηθέστερα	καύσιμα	είναι	το	πετρέλαιο	και	το	

φυσικό	αέριο.	Το	πετρέλαιο	μεταφέρεται	(με	βυτία)	και	αποθηκεύεται	(σε	δεξαμενές)	

εύκολα.	

4.	Τι	ονομάζουμε	καυστήρες;	

Οι	συσκευές	με	τη	βοήθεια	των	οποίων	αναμιγνύονται	με	τον	αέρα	και	

διοχετεύονται	προς	καύση	στους	λέβητες	των	κεντρικών	θερμάνσεων	λέγονται	



καυστήρες.	

	

4.2	ΔΙΚΤΥΑ	ΥΓΡΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΩΝ	

4.2.1	Δεξαμενές	πετρελαίου	

5.	Που	γίνεται	η	αποθήκευση	των	υγρών	καυσίμων;	

Στην	περίπτωση	των	υγρών	καυσίμων	(κυρίως	πετρέλαιο)	η	αποθήκευση	γίνεται	σε	

δεξαμενές	διάφορων	μεγεθών,	σχημάτων	(ορθογωνικής,	κυκλικής	διατομής	κλπ.)	και	

υλικών	

(χαλύβδινες,	πλαστικές	κλπ.).	

Είναι	προφανές	ότι	οι	διαστάσεις	της	δεξαμενής	υγρών	καυσίμων	μιας	κεντρικής	

θέρμανσης	εξαρτώνται	από	την	ισχύ	της	και	τις	συνθήκες	λειτουργίας	της.	

6.	Από	τι	εξαρτάται	η	κατανάλωση	πετρελαίου	και	πως	συμβολίζετε;	

Για	μεγάλες	σχετικά	εγκαταστάσεις,	η	πιθανή	κατανάλωση	πετρελαίου	(Μ)	ανά	

έτος,	για	καλύτερη	προσέγγιση,	πρέπει	να	υπολογίζεται	αναλυτικά	από	τη	σχέση:	

Μ	=	w	•	Τ	(Kg/έτος)	

όπου:	

w	:	ειδική	κατανάλωση	καυσίμου	(kg/h)	και	

Τ	:	ο	εκτιμώμενος	χρόνος	λειτουργίας	της	εγκατάστασης	(h/έτος).	

7.	Τι	καθορίζει	την	ειδική	κατανάλωση	καυσίμου;	(w)	

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

τη	θερμογόνο	δύναμη	του	καυσίμου	και	το	βαθμό	απόδοσης	της	εγκατάστασης.	

8.	Που	πρέπει	να	το	τοποθετούνται	οι	δεξαμενές	πετρελαίου	και	από	ποιον	

κανονισμό	υπαγορεύονται;	

Οι	δεξαμενές	πετρελαίου	τοποθετούνται	σε	ειδικό	χώρο	του	θερμαινόμενου	

κτιρίου,	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	που	υπαγορεύονται	από	το	Γενικό	Οικοδομικό	

Κανονισμό	(ΓΟΚ),	τον	Κτιριοδομικό	Κανονισμό,	τον	ισχύοντα	κανονισμό	πυρασφάλειας	και	

τις	διάφορες	τεχνικές	οδηγίες,	κυρίως	του	TEE	(ΤΟΤΕΕ).	



9.	Που	απαγορεύετε	να	τοποθετούνται	οι	δεξαμενές	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	

κανονισμούς;	

Σύμφωνα	με	τους	κανονισμούς	απαγορεύεται	η	τοποθέτηση	δεξαμενών	σε	

εσωτερικούς	εργασιακούς	χώρους	ή	χώρους	κατοικίας,	σε	διαδρόμους,	κάτω	από	σκάλες	

και	σε	εισόδους	κτιρίων.	Οι	δεξαμενές	πετρελαίου	μπορούν	να	εγκαθίστανται	και	σε	

ανοιχτούς	χώρους,	όταν	αυτό	δεν	αντίκειται	σε	κτιριοδομικούς	ή	άλλους	κανονισμούς	που	

σχετίζονται	με	την	ασφάλεια	κτιρίων	και	ανθρώπων.	

4.2.2	Εξαρτήματα	δεξαμενών	πετρελαίου	

10.	Με	τι	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένη	μια	δεξαμενή	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	

κανονισμούς;	

Σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	κανονισμούς	μια	δεξαμενή	πετρελαίου	πρέπει	να	είναι	

εφοδιασμένη	με	τα	παρακάτω	εξαρτήματα:	

·	Σωλήνωση	εξαερισμού	

·	Σωλήνωση	πλήρωσης	

·	Στόμιο	προσαγωγής	προς	τον	καυστήρα	

·	Στόμιο	αδειάσματος	της	δεξαμενής	

·	Δείκτη	στάθμης	πετρελαίου	

·	Ανθρωποθυρίδα	

11.	Τι	αναφέρει	η	πινακίδα	που	βρίσκεται	στην	δεξαμενή	πετρελαίου;	

Κάθε	δεξαμενή	πετρελαίου	πρέπει	να	συνοδεύεται	από	πινακίδα,	που	θα	

αναφέρει:	

·	τον	κατασκευαστή	

·	το	έτος	κατασκευής	της,	

·	τη	χωρητικότητά	της	και	

·	την	πίεση	δοκιμής	της.	

·	Επίσης,	σε	κάθε	δεξαμενή	(εκτός	από	εκείνες	που	έχουν	ειδικά	σχήματα)	

προβλέπονται	ενδεικτικές	γραμμές	πλήρωσης,	ώστε	να	είναι	εύκολη	η	



εκτίμηση	του	περιεχομένου	τους.	

12.	Περιγράψτε	τον	σωλήνα	προσαγωγής	του	πετρελαίου	προς	το	σύστημα	

καυστήρα	-	λέβητα.	Ποιά	είναι	η	πίεση	ελέγχου	αυτών	των	σωλήνων;	

Ο	σωλήνας	προσαγωγής	του	πετρελαίου	προς	το	σύστημα	καυστήρα	-	λέβητα	

πρέπει	να	είναι	μεταλλικός	και	σταθερά	τοποθετημένος.	Πρέπει	ακόμα,	σε	περίπτωση	

χρήσης	εύκαμπτων	σωλήνων	μικρού	μήκους	για	τη	σύνδεση	με	τον	καυστήρα,	αυτοί	να	

έχουν	ελεγχθεί	πριν	την	εγκατάστασή	τους	σε	πίεση	μεγαλύτερη	των	4	bar.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	

5.1	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	

1.	Περιγράψτε	τους	καυστήρες	πετρελαίου	

Οι	καυστήρες	πετρελαίου	είναι	ηλεκτροκίνητες	συσκευές	που	διαθέτουν	τον	

αναγκαίο	εξοπλισμό	και	τους	κατάλληλους	αυτοματισμούς	για	την	προσαγωγή,	το	

διασκορπισμό,	την	ανάμιξη	με	τον	αέρα	και	την	καύση	του	πετρελαίου.	

2.	Που	γίνετε	ο	διασκορπισμός	και	η	ανάμιξη	των	σταγονιδίων	με	τον	αέρα;	

Ο	διασκορπισμός	και	η	ανάμιξη	των	σταγονιδίων	με	τον	αέρα	γίνονται	μέσα	στο	

φλογοθάλαμο	του	λέβητα.	

3.	Σε	ποιές	βασικές	κατηγορίες	διακρίνουμε	τους	καυστήρες;	

Οι	καυστήρες	διακρίνονται	σε	:	

·	καυστήρες	εξάτμισης	

·	καυστήρες	διασκορπισμού	

·	καυστήρες	περιστροφής	(φυγοκεντρικούς)	

4.	Ποιά	είναι	τα	κοινά	στοιχεία	εξοπλισμού	τα	οποία	συναντώνται	σχεδόν	στο	

σύνολο	των	καυστήρων;	

Τα	κοινά	στοιχεία	του	εξοπλισμού	τα	οποία	συναντώνται	στο	σχεδόν	στο	σύνολο	των	

καυστήρων	είναι	τα	παρακάτω:	

·	Το	κέλυφος	του	καυστήρα	(ή	περίβλημα),	το	οποίο	περιβάλλει	όλα	τα	εξαρτήματα	



του	καυστήρα.	

·	Το	άνοιγμα	προσαγωγής	αέρα	

·	Ο	ηλεκτρικός	κινητήρας	

·	Ο	ανεμιστήρας	

·	Ο	ηλεκτρικός	πίνακας	αυτόματης	λειτουργίας	

·	Ο	μετασχηματιστής	έναυσης	

·	Η	αντλία	καυσίμου	

·	Το	ακροφύσιο	διασκορπισμού	(μπεκ)	

·	Το	φωτοκύτταρο	εντοπισμού	της	φλόγας	

·	Η	κεφαλή	καύσεως	

5.1.1	Καυστήρες	εξάτμισης	

5.	Τι	ονομάζουμε	καυστήρες	εξάτμισής	και	που	χρησιμοποιούνται;	

Για	μικρή	κατανάλωση	ισχύος	(πχ.	Κ.Θ.	μονοκατοικιών,	θερμάστρες	πετρελαίου)	

χρησιμοποιούνται	καυστήρες	που	βασίζουν	τη	λειτουργία	τους	στην	εξάτμιση	του	

πετρελαίου,	που	λαμβάνει	χώρα	σε	θερμαινόμενο	από	τη	φλόγα	χώρο.	Το	εξατμιζόμενο	

πετρέλαιο	αντικαθίσταται	από	την	ίση	παροχή	νέου.	
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6.	Τι	"μέσο"	χρησιμοποιούμε	στους	καυστήρες	εξάτμισής;	

Ως	μέσο	χρησιμοποιείται	“καθαρό"	(φωτιστικό)	πετρέλαιο	ή	κοινό	πετρέλαιο.	Σε	

σχετικά	μεγαλύτερες	εγκαταστάσεις	υπάρχει	ανεμιστήρας	για	την	καλύτερη	απομάκρυνση	

των	καυσαερίων.	

5.1.2	Καυστήρες	διασκορπισμού	

7.	Τι	ονομάζουμε	καυστήρες	διασκορπισμού;	

Καυστήρες	διασκορπισμού	ονομάζουμε	τους	καυστήρες	στους	οποίους	το	καύσιμο	

διασπάται	σε	μικρές	σταγόνες	μέσω	γραναζωτής	αντλίας	και	προσαρμοσμένου	



ακροφυσίου.	Η	ανάμιξη	σταγόνων	καυσίμου	και	αέρα	καύσης	γίνεται	στο	ακροφύσιο	του	

καυστήρα.	

8.	Αναφέρατε	ενδεικτικά	στοιχεία	εξοπλισμού	καυστήρων	διασκορπισμού.	

1.	Κέλυφος	ανεμιστήρα	

2.	Ηλεκτροκινητήρας	

3.	Αντλία	πετρελαίου	

4.	Πτερωτή	ώθησης	αέρα	

5.	Κιβώτιο	ηλεκτρικού	πίνακα	

6.	Παροχή	πρωτεύοντος	αέρα	

7.	Παροχή	δευτερεύοντος	αέρα	

8.	Ανάμιξη	καυσίμου-αέρα	

9.	Περιοχή	κώνου-φλόγας	

10.	Δίσκος	ανάμιξης	

11.	Επιφάνεια	στερέωσης	στη	θύρα	του	λέβητα	

12.	Φίλτρο	πετρελαίου	

13.	Προσαγωγή	πετρελαίου	

14.	Ανάμιξη	πρωτεύοντος	αέρα-πετρελαίου	

9.	Τι	γνωρίζετε	για	τους	διβάθμιους	καυστήρες	πετρελαίου	και	πότε	τους	

χρησιμοποιούμε;	

Για	καταναλώσεις	πετρελαίου	μεγαλύτερες	από	10	Kg	/	h	χρησιμοποιούνται	

διβάθμιοι	καυστήρες,	με	δύο	μεγέθη	(σκάλες)	φλόγας	και	συχνά	δύο	ακροφύσια	

διασκορπισμού.	Στους	διβάθμιους	καυστήρες	με	ένα	μπεκ,	η	λειτουργία	του	καυστήρα	

αρχίζει	με	μικρή	πίεση	(πρώτη	βαθμίδα)	και	στη	συνέχεια	γίνεται	τροφοδότηση	με	πλήρη	

πίεση	(δεύτερη	βαθμίδα),	Σε	μεγάλους	καυστήρες	προτιμάται	η	λύση	των	δύο	μπεκ	με	

σύστημα	επιστροφής	Αυτά	επιτρέπουν	την	προοδευτική	αυξομείωση	της	πίεσης,	άρα	και	

της	παροχής	καυσίμου.	

5.1.3	Καυστήρες	περιστροφής	(φυγοκεντρικοί)	



10.	Ποιούς	ονομάζουμε	περιστροφικούς	(φυγοκεντρικούς)	καυστήρες	;	

Ονομάζουμε	περιστροφικούς	(φυγοκεντρικούς)	καυστήρες	αυτούς	στους	οποίους	

το	πετρέλαιο	εισερχόμενο	φυγοκεντρίζεται	και	εκτινάσσεται	ακτινικά	στην	εστία	του	

λέβητα.	Στο	χώρο	της	καύσης	γίνεται	ανάμιξη	του	καυσίμου	με	τον	προσαγόμενο	αέρα	και	

πραγματοποιείται	η	καύση.	

Οι	περιστροφικοί	καυστήρες	έχουν	μεγάλα	περιθώρια	ρύθμισης	της	παροχής	τους,	

με	τη	χρήση	ρυθμιστικής	βαλβίδας	πετρελαίου.	Είναι	κατάλληλοι	για	διάφορους	τύπους	
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πετρελαίου	και	κυρίως	για	την	καύση	μαζούτ	σε	εγκαταστάσεις	μεγάλης	ισχύος,	όπου	οι	

παροχές	πετρελαίου	μπορούν	να	φτάσουν	τα	400	Kg/h.	

Οι	καυστήρες	αυτού	του	τύπου	είναι:	

·	ανθεκτικοί	και	λειτουργούν	με	ασφάλεια,	

·	συνεπάγονται	όμως	αυξημένη	στάθμη	θορύβου.	

5.1.2	“Οικολογικοί”	καυστήρες	πετρελαίου	

11.	Ποιούς	ονομάζουμε	οικολογικούς	καυστήρες	πετρελαίου;	

Ονομάζουμε	οικολογικούς	καυστήρες	πετρελαίου	αυτούς	που	είναι	εφοδιασμένοι	

με	διατάξεις	και	ρυθμίσεις	(πχ.	ανακύκλωση	καυσαερίων)	που	έχουν	σκοπό	να	βελτιώσουν	

την	καύση	και	άρα	να	μειώσουν	τους	ανεπιθύμητους	ρύπους	που	αυτή	προκαλεί.	

12.	Αναφέρατε	ενδεικτικά	στοιχεία	εξοπλισμού	των	οικολογικών	καυστήρων.	

1.	Αντλία	πετρελαίου	

2.	Ρυθμιστής	καυσίμου	2ης	βαθμίδας	

3.	Ηλεκτρολογική	βαλβίδα	2ης	βαθμίδας	

4.	Ρυθμιστής	καυσίμου	1ης	βαθμίδας	

5.	Ηλεκτρολογική	βαλβίδα	1ης	βαθμίδας	

6.	Υδραυλικό	σύστημα	τάμπερ	

7.	Θέση	τάμπερ	"κλειστό”	



8.	Θέση	τάμπερ	1η	βαθμίδα	

9.	Θέση	τάμπερ	2η	βαθμίδα	

10.	Υδραυλικό	LGO-Σύστημα	

5.1.5	Συγκρίσεις	και	χρήσεις	

13.	Ποια	τα	Πλεονεκτήματα	καυστήρων	διασκορπισμού;	

·	οι	καυστήρες	διασκορπισμού	είναι	οι	πιο	κατάλληλοι	για	μικρές	και	μεσαίες	

εγκαταστάσεις	Κ.Θ.	

·	Οι	δυνατότητες	αυτόματης,	σταθερής	και	ασφαλούς	λειτουργίας	που	διαθέτουν	

·	ο	υψηλός	βαθμός	απόδοσης	του	όλου	συστήματος	καύσης	

·	χαμηλή	περιβαλλοντική	επιβάρυνση	από	τη	λειτουργία	τους.	

·	έχουν	σήμερα	καλό	βαθμό	απόδοσης,	

·	δυνατότητα	εναλλαγής	των	εξαρτημάτων,	

·	εύκολη	ηλεκτρολογική	σύνδεση,	

·	προσαρμογή	σε	διαφορετικούς	τύπους	λεβήτων,	

·	δυνατότητα	εγκατάστασης	διαγνωστικών	συστημάτων	ελέγχου	βλαβών	

·	και	χαμηλό	επίπεδο	θορύβου.	

Πάντως	είναι	πολύ	σημαντική	για	την	αποδοτική	λειτουργίας	τους	η	σωστή	και	τακτική	

συντήρηση.	

14.	Τι	είδους	καυστήρες	συνήθως	χρησιμοποιούμε	σε	μεγάλες	εγκαταστάσεις	και	

ποια	είναι	τα	πλεονεκτήματά	τους	;	

Για	μεγάλες	εγκαταστάσεις	προσφέρονται	οι	καυστήρες	περιστροφής,	

που	είναι	κατάλληλοι:	
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·	και	για	κατώτερης	ποιότητας	καύσιμα,	

·	ανθεκτικοί	



15.	Ποιό	είναι	το	κύριο	μειονέκτημα	των	καυστήρων	περιστροφής;	

Οι	καυστήρες	περιστροφής	είναι	θορυβώδεις	και	αυτό	τους	κάνει,	ακατάλληλους	

για	Κ.Θ.	κτιρίων	παραμονής	και	εργασίας	ανθρώπων.	

16.	Που	χρησιμοποιούμε	καυστήρες	εξάτμισης;	

Οι	καυστήρες	εξάτμισης	έχουν	περιορισμένες	χρήσεις	και	πάντα	σε	πολύ	μικρές	

εγκαταστάσεις.	

5.2	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	ΑΕΡΙΩΝ	

17.	Πως	διακρίνουμε	τους	καυστήρες	αερίου	με	κριτήριο	τον	τρόπο	προσαγωγής	του	

καυσίμου;	

Με	κριτήριο	τον	τρόπο	προσαγωγής	του,	καυσίμου	διακρίνονται	σε	τρεις	βασικές	

κατηγορίες:	

·	Καυστήρες	διάχυσης:	Στην	πράξη	αποτελούνται	από	σύστημα	σωλήνων	παροχής	

αερίου	με	οπές,	ώστε	να	επιτυγχάνεται	η	συνέχεια	της	καύσης	στο	άκρο	τους.	

·	Καυστήρες	με	εγχυτήρες:	Η	αύξηση	της	ταχύτητας	έγχυσης	στο	ακροφύσιό	τους	

συνεπάγεται	τη	μείωση	της	στατικής	πίεσης	(νόμος	του	Bernoulli),	με	επακόλουθο	τη	

μερική	αναρρόφηση	του	αέρα	καύσης.	

·	Καυστήρες	πλήρους	προανάμιξης:	Αυτοί	έχουν	δυνατότητα	αναρρόφησης	του	αέρα	

καύσης.	

18.	Πως	διακρίνουμε	τους	καυστήρες	αερίου	με	κριτήριο	τον	τρόπο	προσαγωγής	του	

αέρα;	

Με	κριτήριο	τον	τρόπο	προσαγωγής	του	αέρα	διακρίνονται	σε:	

·	Ατμοσφαιρικούς	και	

·	Πιεστικούς	καυστήρες	

Διάκριση	των	καυστήρων	μπορεί	να	γίνει	και	με	βάση	το	βαθμό	αυτοματοποίησης	

των	διάφορων	τμημάτων	ρύθμισής	τους	(αυτόματοι,	ημιαυτόματοι	κλπ.)	Επίσης	μπορεί	να	

γίνει	με	βάση	την	παραγόμενη	φλόγα	τους,	την	πίεση	του	καύσιμου	αερίου	κλπ.	

Τέλος,	υπάρχουν	καυστήρες	διπλής	(εναλλακτικής)	λειτουργίας	(υγρό-αέριο	



καύσιμο)	ή	μικτής	(ταυτόχρονης)	λειτουργίας	(υγρό-αέριο	καύσιμο	με	σταθερή	συνήθως	

αναλογία).	

	

5.2.1	Καυστήρες	αερίου	με	φλόγα	διάχυσης	

19.	Τι	γνωρίζεται	για	τους	ατμοσφαιρικούς	καυστήρες	;	

Οι	καυστήρες	αυτοί	"ατμοσφαιρικοί"	είναι	καυστήρες	(φυσικού	ελκυσμού),	στους	

οποίους	ο	αέρας	έχει	επαφή	με	τη	φλόγα	μόνο	εξωτερικά	και	γι	αυτό	προκύπτει	επιμήκης	

φωτεινή	φλόγα	και	σχετικά	χαμηλή	μέγιστη	θερμοκρασία	(περίπου	1200°C).	Εάν	η	φλόγα	

έρθει	σε	επαφή	με	στερεές	επιφάνειες,	προκύπτει	καπνιά.	

Είναι	καυστήρες	ασφαλείς	και	αθόρυβοι,	με	μεγάλη	ποικιλία	διατάξεων	εκροής	

καυσίμου.	Πρέπει	να	έχουν	σύστημα	ρύθμισης	της	παροχής,	διακόπτη,	ειδικά	

διαμορφωμένη	επιφάνεια	καύσης	και	κατάλληλα	συστήματα	ρύθμισης	και	ασφάλειας.	

Συνεργάζονται	συνήθως	με	μικρής	ισχύος	λέβητες	και	προστατεύονται	για	

υπερβολική	αύξηση	του	ελκυσμού	από	ειδική	σύνδεση	(χοάνη)	μεταξύ	καπναγωγού	και	

καπνοδόχου.	

5.2.2	Πιεστικοί	καυστήρες	αερίου	

20.	Που	χρησιμοποιούμε	πιεστικούς	καυστήρες;Στους	σύγχρονους	πιεστικούς	λέβητες	
Κεντρικής	Θέρμανσης	χρησιμοποιούνται	πιεστικοί	καυστήρες	αερίου,	εφοδιασμένοι	με	
φυσητήρα	του	αέρα	καύσης.	

5.3	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ	ΔΙΠΛΗΣ	ΚΑΙ	ΜΙΚΤΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	

21.	Τι	γνωρίζετε	για	τους	καυστήρες	διπλής	και	μικτής	λειτουργίας	και	γιατί	τους	
χρησιμοποιούμε	;	

Πολλές	φορές,	για	να	καλύπτεται	και	η	περίπτωση	της	διακοπής	αερίου,	υπάρχει	η	
δυνατότητα	εναλλακτικής	λειτουργίας	του	καυστήρα	με	υγρά	καύσιμα.	Στην	περίπτωση	
αυτή,	ο	καυστήρας	έχει	ειδική	κεφαλή	διπλής	τροφοδοσίας	και	σύστημα	παροχής	υγρού	
καυσίμου.	Οι	καυστήρες	αυτοί	ονομάζονται	"καυστήρες	διπλής	λειτουργίας”	και	ο	έλεγχος	
της	φλόγας	γίνεται	με	φωτοκύτταρο,	κοινό	και	για	τις	δύο	λειτουργίες.Σε	άλλες	περιπτώσεις	
γίνεται	ταυτόχρονη	παροχή	αερίου	και	υγρού	καυσίμου,	με	σταθερή	πάντα	αναλογία	και	
κοινό	έλεγχο	της	φλόγας,	οπότε	έχουμε	καυστήρες	μικτής	λειτουργίας.	

5.4	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΚΑΙ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	

5.4.1	Επιλογή	καυστήρων	πετρελαίου	



22.	Πως	γίνεται	ο	υπολογισμός	των	καυστήρων	πετρελαίου;	

Οι	καυστήρες	πετρελαίου	υπολογίζονται	από	την	ισχύ	του	λέβητα	με	τον	οποίο	θα	
συνεργαστούν.	Το	μέγεθος	του	καυστήρα	στην	ωριαία	ποσότητα	καυσίμου	την	οποία	
μπορεί	να	καταναλώσει.	

Είναι	w	=	QΛ/Η	•	η	(σε	Kg/h)	

όπου:	QΛ	=	η	θερμική	ισχύς	του	λέβητα	(σε	kcal/h)	

Η	=	η	θερμογόνος	δύναμη	του	καυσίμου	(σε	kcal/Kg)	

η	=	ο	βαθμός	απόδοσης	(=	0,7-0,9)	

Στις	πρακτικές	εφαρμογές	λαμβάνεται,	συνήθως,	για	το	γινόμενο	Η	•	η	,	τιμή	ίση	με	8.000	-
8.500	kcal/Kg.Στην	πράξη	το	μέγεθος	του	χρησιμοποιούμενου	καυστήρα	αλλάζει,	γιατί	
πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	και	τα	μεγέθη	λειτουργίας	του	συνεργαζόμενου	λέβητα	(κυρίως	
πίεση)	

23.	Από	συνήθως	πού	επιλέγεται	ο	καυστήρας	;	

Συνήθως,	μετά	από	την	εύρεση	της	παροχής,	ο	καυστήρας	επιλέγεται	από	προσαρμοσμένα	
διαγράμματα	λειτουργίας	που	παρέχονται	από	τον	κατασκευαστή	τους.	

5.4.3	Σήμανση	καυστήρων	

24.	Τι	πρέπει	να	αναφέρει	η	πινακίδα	που	είναι	εφοδιασμένος	κάθε	καυστήρας;	

Κάθε	καυστήρας	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένος	με	μεταλλική	πινακίδα,	πάνω	στην	

οποία	θα	αναφέρεται:	

1.	Ο	κατασκευαστής	

2.	το	έτος	κατασκευής	

3.	Ο	τύπος	του	καυστήρα	και	

4.	το	συνιστώμενο	καύσιμο	

5.	Η	μεγίστη	και	ελάχιστη	ωριαία	παροχή	καυσίμων	σε	kg/h	για	υγρά	καύσιμα	ή	m3/h	

για	αέρια	καύσιμα	σε	κανονικές	συνθήκες	πίεσης	και	θερμοκρασίας.	

Επίσης,	κάθε	καυστήρας	πρέπει	να	είναι	εφοδιασμένος	με	τα	σχετικά	έντυπα	και	σχέδια	

εγκατάστασης,	ρυθμίσεων,	συνδεσμολογιών	κλπ.	

	

	

	



ΚΕΦΑΛΑΙΟ	6	ΛΕΒΗΤΕΣ	

1.	Τι	ονομάζουμε	λέβητα;	

Ο	λέβητας	είναι	μία	από	τις	συσκευές	που	μετέχουν	στην	"παραγωγή"θερμότητας	στο	
σύστημα	της	Κεντρικής	Θέρμανσης.Είναι	ένα	είδος	εναλλάκτη	θερμότητας,	δηλαδή	μια	
συσκευή	στην	οποία	γίνεται	συναλλαγή	θερμότητας	μεταξύ	δύο	ρευστών.	Τα	δύο	ρευστά	
είναι	τα	καυσαέρια	της	εστίας	(θερμαντικό	μέσο)	και	ο	φορέας	θερμότητας	της	
εγκατάστασης	(θερμαινόμενο).	Τα	ρευστά	αυτά	κυκλοφορούν	χωρίς	να	αναμιγνύονται,	στο	
εσωτερικό	και	το	εξωτερικό	κατάλληλα	διαμορφωμένων	στοιχείων	(αυλοί,	κανάλια)	και	η	
μεταξύ	τους	συναλλαγή	θερμότητας	γίνεται	μέσα	από	τα	τοιχώματα	των	στοιχείων	αυτών.	

2.	Πόσα	και	ποιά	κυκλώματα	έχουμε	στον	λέβητα;	

Έχουμε	δύο	ανεξάρτητα	κυκλώματα:	

·	το	κύκλωμα	των	καυσαερίων,	που	είναι	"ανοιχτό"	

·	και	το	κύκλωμα	του	φορέα	της	θερμότητας	(νερό	ή	ατμός),	που	είναι	"κλειστό"	

3.	Ποιά	είναι	η	αρχή	λειτουργίας	του	λέβητα	ζεστού	νερού;	

Ο	λέβητας	ζεστού	νερού	είναι	σαν	ιδέα	κάτι	απλό.	Η	φλόγα	και	τα	καυσαέρια	που	

παράγονται	μέσα	στο	θάλαμο	καύσης,	πριν	φύγουν	από	τον	καπναγωγό	και	την	καπνοδόχο,	

ζεσταίνουν	το	νερό	(φορέα	της	θερμότητας	στην	Κεντρική	Θέρμανση)	που	κυκλοφορεί.	

4.	Ποιό	είναι	το	βασικό	στοιχείο	διαφοροποίησης	των	λεβήτων	ως	προς	την	

κατασκευή	τους;	

Ένα	βασικό	στοιχείο	διαφοροποίησης	είναι	το	είδος	(και	ο	αριθμός)	των	διαδρομών	των	
δύο	μέσων.	Κατασκευάζονται	λοιπόν	λέβητες	με	φλογοθαλάμους	και	αεριαυλούς	(για	τα	
καυσαέρια)	καθώς	και	υδραυλωτοί	(για	το	νερό).	

5.	Από	τι	εξαρτάται	η	θερμαντική	ικανότητα	των	εναλλακτών;	Ποιά	σχέση	συνδέει	

αυτούς	τους	παράγοντες;	

Η	θερμαντική	ικανότητα	των	εναλλακτών	γενικά	εξαρτάται	από	τρεις	παράγοντες,	όπως	
φαίνεται	και	από	τη	σχέση	της	μετάδοσης	θερμότητας	με	διάβαση	(αγωγή	και	συναγωγή-	
μεταφορά):	Q	=	k	•	A	•Δt	όπου	

·	Q	η	θερμική	ισχύς	της	συναλλαγής	(W)	

·	Α	η	επιφάνεια	της	συναλλαγής	(m2)	

·	Δt	η	μέση	θερμοκρασιακή	διαφορά	των	δύο	ρευστών	(°C)	και	

·	k	συντελεστής	(W	/	m2	°C).	



6.	Από	τι	εξαρτάται	ο	συντελεστής	k	στην	σχέση	της	μετάδοσης	θερμότητας	:	

Q	=	k	•A	•Δt	

Ο	συντελεστής	k	εξαρτάται:	

·	από	τα	είδη	των	δύο	ρευστών,	

·	τα	χαρακτηριστικά	της	ροής	τους	(φορείς	-	ταχύτητες)	

·	και	τα	χαρακτηριστικά	του	διαχωριστικού	τοιχώματος	(μορφή	-	υλικό	-	πάχος)	

7.	Κατατάξτε	τους	λέβητες	ως	προς	το	καύσιμο	

Ως	προς	το	καύσιμο:	

·	Λέβητες	υγρών	καυσίμων	

·	Λέβητες	αέριων	καυσίμων	

·	Λέβητες	στερεών	καυσίμων	

·	Λέβητες	βιομάζας	

·	Λέβητες	ηλεκτρικοί	

8.	Κατατάξτε	τους	λέβητες	ως	προς	το	θερμαινόμενο	μέσο	

Ως	προς	το	θερμαινόμενο	μέσο:	

·	Λέβητες	νερού	

·	Λέβητες	ατμού	

·	Λέβητες	αέρα	

9.	Κατατάξτε	τους	λέβητες	ως	το	βασικό	υλικό	κατασκευής	

Ως	προς	το	βασικό	υλικό	κατασκευής:	

·	Λέβητες	χυτοσίδηροί	

·	Λέβητες	χαλύβδινοι	

10.	Κατατάξτε	τους	λέβητες	ως	αντίθλιψη	(πίεση	καυσαερίων)	

Ως	προς	την	αντίθλιψη	(πίεση	καυσαερίων):	·	Λέβητες	με	ατμοσφαιρικό	καυστήρα	
(ατμοσφαιρικοί)	·	Λέβητες	με	πιεστικό	καυστήρα	(πιεστικοί)	

11.	Ποιοί	ήταν	οι	πρώτοι	λέβητες	που	κατασκευάστηκαν	και	τι	έκαιγαν;		

Οι	πρώτοι	λέβητες	που	κατασκευάστηκαν	ήσαν	χυτοσίδηροι,	έκαιγαν	στερεά	καύσιμα	
(κάρβουνο)	και	είχαν	λειτουργικό	μέσο	το	νερό.	



12.	Ποιο	είναι	τα	κατασκευαστικά	χαρακτηριστικά	των	χυτοσίδηρων	λεβήτων;	Τα	
κατασκευαστικά	χαρακτηριστικά	τους	είναι:	

·	ότι	διαμορφώνονται	από	όμοια	στοιχεία	που	συνδέονται	μεταξύ	τους	με	ειδικούς	
συνδέσμους.	Μόνο	το	εμπρός	και	το	πίσω	στοιχείο	είναι	διαφορετικά,	όλα	τα	άλλα	είναι	
πανομοιότυπα.	

·	Είναι	βιομηχανικά	προϊόντα	που	κατασκευάζονται	με	χύτευση	κάτω	από	απόλυτα	
τυποποιημένες	συνθήκες	και	προδιαγραφές.	

·	Μπορούμε	να	λύνουμε	αυτούς	τους	λέβητες	και	να	προσθέτουμε	στοιχεία,μεγαλώνοντας	
έτσι	τη	θερμαντική	επιφάνεια	τους	και	συνεπώς	τη	θερμική	τους	ισχύ.	

·	Μπορούμε	ακόμα,	αν	κάποιο	στοιχείο	ραγίσει,	να	το	αντικαταστήσουμε	με	νέο.	

	

13.	Γιατί	πρέπει	να	προσέχουμε	κατά	το	λύσιμο	και	το	δέσιμο	των	χυτοσίδηρων	

λεβήτων;	

Το	λύσιμο	και	το	δέσιμο	θέλουν	επιδεξιότητα	και	προσοχή	για	την	επιτυχία	στεγανότητας.	

14.	Ποια	είναι	η	ανώτατη	θερμοκρασία	και	πίεση	που	εργάζονται	οι	λέβητες	από	
χυτοσίδηρο;	

Η	ανώτατη	θερμοκρασία	στην	οποία	κανονικά	εργάζονται	είναι	110°C	και	η	ανώτατη	πίεση	
στο	κύκλωμα	του	νερού	4	bar.	Υπάρχει	όμως	και	μια	κατηγορία	μεγάλων	λεβήτων	που	
φθάνουν	τους	120	C	και	τα	6	bar	

15.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	των	χυτοσιδηρών	λεβήτων	όταν	τους	κατασκευάζουμε	
σε	ενιαίο	συγκρότημα;	

Όταν	οι	χυτοσίδηροι	λέβητες	κατασκευάζονται	σε	ενιαίο	συγκρότημα	με	καυστήρα,πίνακα	
οργάνων	και	εργοστασιακή	ρύθμιση,	έχουμε	ως	αποτέλεσμα:	

·	μεγάλο	βαθμό	απόδοσης,	

·	ιδανική	καύση	του	καυστήρα	(μπλε	φλόγα)	και	

·	ελαχιστοποίηση	των	ρύπων.	

Η	έξοδος	των	καυσαερίων	γίνεται	με	θερμοκρασία	160	-170°C.	Οι	λέβητες	αυτοί	

κατασκευάζονται	σε	μεγέθη	ισχύος	μέχρι	70	KW.	

16.	Γιατί	στους	χυτοσιδηρούς	λέβητες	η	θερμοκρασία	επιστροφής	του	νερού	πρέπει	να	
είναι	πάνω	από	45°C;	Με	ποιόν	τρόπο	το	αντιμετωπίζουμε;	

Η	διατήρηση	της	ελάχιστης	θερμοκρασίας	του	νερού	επιστροφής	στο	λέβητα	πάνω	

από	45	°C	είναι	σημαντικό	στοιχείο,	γιατί	διαφορετικά	έχουμε	προβλήματα	διάβρωσης	



και	καταπόνησης	του	λέβητα	από	απότομες	διαστολές.	

Αυτό	το	πρόβλημα	αντιμετωπίζεται	κατά	κανόνα,	όπως	θα	δούμε	στο	δέκατο	κεφάλαιο	με	
την	τετράοδη		βάνα	.Έχουν	πάντως	πρόσφατα	κατασκευαστεί	χυτοσίδηροι	λέβητες	που	
αντιμετωπίζουν		το	πρόβλημα	αυτό	με	τέτοια	διαμόρφωση	των	καναλιών	κυκλοφορίας,	
ώστε	να	γίνεται	ανάμιξη	του	νερού	εισόδου	και	εξόδου	και	να	μην	υπάρχουν	περιοχές	
χαμηλών	θερμοκρασιών.	

17.	Περιγράψτε	τους	χαλύβδινους	λέβητες	.	

Οι	χαλύβδινοι	λέβητες	είναι	προϊόντα	που	κατασκευάζονται	στο	λεβητοποιείο	από	
συγκολλητά	χαλυβδοελάσματα.	Οι	μεγάλης	ισχύος	λέβητες	(κυρίως	ατμολέβητες)	
κατασκευάζονται	κάτω	από	τυποποιημένες	συνθήκες,	ενώ	στους	μικρούς	έχει	μεγάλη	
συμμετοχή	και	το	ανθρώπινο	χέρι.	

18.	Ποιές	είναι	οι	θερμοκρασίες	και	οι	πιέσεις	λειτουργίας	που	εργάζονται	οι	λέβητες	από	
χάλυβα;	

Κατασκευάζονται	συνήθως	για	ανώτατη	θερμοκρασία	νερού	110	C,	κατώτατη	45	C	και	
πίεση	3	bar.	Υπάρχει	και	κατηγορία	για	θερμοκρασίες	120°C	-	45°C	και	ανώτατη	πίεση	
λειτουργίας	4	bar.	

19.	Πλεονεκτήματα	χαλύβδινων	λεβήτων	σε	σχέση	με	τους	χυτοσιδηρους.	

Σε	σύγκριση	με	τους	χυτοσιδηρούς	έχουν	τα	εξής	πλεονεκτήματα:	

·	μεγαλύτερο	βαθμό	απόδοσης	

·	Μικρότερο	βάρος	

·	Δυνατότητα	επισκευής	σε	περιπτώσεις	ρωγμών	

·	Μεγαλύτερη	αντοχή	σε	υπερθερμάνεις.	Αυτό	είναι	σημαντικό	στις	περιπτώσεις	
αυτονομιών,	όπου	μπορεί,	λόγω	λειτουργίας	μέρους	της	εγκατάστασης	να	έχουμε	υψηλές	
θερμοκρασίες	νερού.	

20.	Μειονεκτήματα	χαλύβδινων	λεβήτων	σε	σχέση	με	τους	χυτοσιδηρούς	

·	Μικρότερη	διάρκεια	ζωής,	ιδίως	αν	δεν	έχουν	αντιδιαβρωτική	προστασία	

·	Αδυναμία	επέκτασης	και	αύξησης	της	ισχύος	τους	.	Επειδή	είναι	μεγάλα	ενιαία	κομμάτια.	
πρέπει,	να	υπάρξει,	πρόβλεψη	πρόσβασης	για	την	εγκατάστασή	τους	στο	λεβητοστάσιο.	

·	Αν	οι	ρωγμές	δεν	είναι	επισκευάσιμες	,	δεν	έχουν	τη	δυνατότητα	αντικατάστασης	
στοιχείων	όπως	οι	χυτοσίδηροι.	

Οι	λέβητες	νερού	μπορούν	να	είναι	χυτοσίδηροι	ή	χαλύβδινοι,	ενώ	οι	λέβητες	ατμού	είναι	
κατά	κανόνα	χαλύβδινοι.	

	



21.	Πότε	υπάρχει	κίνδυνος	“ηλεκτροχημικής	διάβρωσης";	

Εάν	στην	εγκατάσταση	Κεντρικής	Θέρμανσης	που	λειτουργούν	λέβητες	από	σιδηροκράματα	
υπάρχουν	τμήματα	από	χαλκό,	υπάρχει	κίνδυνος	"ηλεκτροχημικής	διάβρωσης".	

22.	Περιγράψτε	το	φαινόμενο	της	ηλεκτροχημικής	διάβρωσης	

Το	φαινόμενο	αυτό	συμβαίνει,	γιατί	ο	χαλκός	είναι	καθοδικότερος	("ευγενέστερος")από	το	
σίδηρο	στη	σειρά	ηλεκτροθετικότητας	των	μετάλλων.	Κατά	συνέπεια,	όταν	συνδέονται	στο	
ίδιο	δίκτυο,	δημιουργούν	γαλβανικό	στοιχείο	με	άνοδο	το	σίδηρο	και	κάθοδο	το	χαλκό,	με	
"αγωγό"	το	νερό,	που	συμπεριφέρεται	σαν	ηλεκτρολύτης	λόγω	των	αλάτων	που	περιέχει.	
Το	αποτέλεσμα	είναι	διάβρωση	του	λιγότερο	“ευγενούς"	σιδήρου	λόγω	μεταφοράς	ιόντων	
προς	το	χαλκό.	

23.	Τι	κάνουμε	για	την	προστασία	του	δικτύου	από	την	ηλεκτροχημική	διάβρωση;	

Για	την	προστασία	του	λοιπόν,	“θυσιάζεται"	ηλεκτρόδιο	από	ακόμα	λιγότερο	ευγενές	υλικό,	
όπως	μαγνήσιο	ή	ψευδάργυρος,	που	έχει	με	το	χαλκό	μεγαλύτερη	διαφορά	δυναμικού	από	
ότι	ο	σίδηρος.	Το	προστατευτικό	αυτό	ηλεκτρόδιο	τοποθετείται,	υπό	μορφή	ράβδου	σε	
κατάλληλο	σημείο	του	λέβητα	και	πρέπει	σε	ορισμένα	χρονικά	διαστήματα	να	ελέγχεται	και	
να	αντικαθίσταται.	

24.	Ποίες	είναι	οι	κατηγορίες	που	χωρίζονται	οι	λέβητες	αερίου;	

Οι	λέβητες	αερίου	μπορούν	να	χωρισθούν	σε	δύο	μεγάλες	κατηγορίες,	ανάλογα	με	τον		ύπο	
του	καυστήρα	που	προσαρμόζεται	επάνω	τους	και	που	καθορίζει	τον	τρόπο	με	τονοποίο	
γίνεται	η	προσαγωγή	του	απαραίτητου	για	την	καύση	αέρα.	

Έτσι	διακρίνονται:	

·	Σε	λέβητες	στους	οποίους	προσαρμόζονται	καυστήρες	με	φυσητήρα	(πιεστικοί).	

·	Σε	λέβητες	που	είναι	εφοδιασμένοι	με	καυστήρες	φυσικού	ελκυσμού	

(ατμοσφαιρικοί).	

25.	Πως	γίνεται	η	προσαγωγή	του	αέρα	στους	λέβητες	με	φυσητήρα;	

Στους	πιεστικούς	λέβητες	αντιστοιχούν	καυστήρες	που	έχουν	αρκετές	λειτουργικές	
ομοιότητες	με	τους	καυστήρες	πετρελαίου	και	ο	αέρας	καύσης	προσάγεται	με	τη	βοήθεια	
ανεμιστήρα.	

26.	Πως	γίνεται	η	προσαγωγή	του	αέρα	στους	λέβητες	που	είναι	εφοδιασμένοι	με	

ατμοσφαιρικό	καυστήρα;	(ατμοσφαιρικοί)	

Στους	λέβητες	που	είναι	εφοδιασμένοι	με	ατμοσφαιρικό	καυστήρα,	ένα	μέρος	του	
απαραίτητου	για	την	καύση	αέρα	αναμιγνύεται	με	το	αέριο	(πρωτεύων	αέρας),	ενώ	η	
υπόλοιπη	ποσότητα	αέρα	(δευτερεύων	αέρας)	προσάγεται	εξαιτίας	του	δημιουργούμενου	
ελκυσμού	που	προκαλεί	η	καπνοδόχος.	



27.	Ποιά	η	θερμική	ισχύς	που	περιορίζονται	οι	λέβητες	αερίου	με	ατμοσφαιρικό	
καυστήρα	και	γιατί;	

Οι	λέβητες	αερίου	με	ατμοσφαιρικό	καυστήρα	έχουν	συνήθως	μικρή	ειδική	θερμική	
φόρτιση	(απόδοση	ανά	m2	θερμαινόμενης	επιφάνειας),	που	κυμαίνεται	από	8000	-15000	
kcal/m2h,	και	γι	αυτό	η	θερμική	ισχύς	τους	περιορίζεται	μέχρι	50.000	kcal/h.	

28.	Ποιά	η	θερμική	ισχύς	των	λεβήτων	αερίου	που	έχουν	καυστήρα	με	φυσητήρα	και	
γιατί;	

Οι	λέβητες	αέριου	που	έχουν	καυστήρα	με	φυσητήρα	μπορούν	να	κατασκευάζονται	για	
πολύ	μεγαλύτερή	θερμική	ισχύ,	μέχρι	και	300.000	Kcal/h,	επειδή	η	μέση	ειδική	θερμική	
φόρτισή	τους	ξεπερνά	τις	30.000	kcal/m2h.	Είναι	προφανές	ότι	ένας	λέβητας	με	
ατμοσφαιρικό	καυστήρα	είναι	πολύ	μεγαλύτερων	διαστάσεων	από	ένα	λέβητα	που	έχει	
καυστήρα	με	φυσητήρα	της	ίδιας	θερμικής	ισχύος.	

29.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	των	ατμοσφαιρικών	λεβήτων	αερίου;	

Οι	ατμοσφαιρικοί	λέβητες,	επειδή	δεν	έχουν	κανένα	κινούμενο	όργανο,	είναι:	

·	σχεδόν	αθόρυβοι	

·	παθαίνουν	βλάβες	σπανιότερα	και	οι	

·	απαιτήσεις	συντήρησής	τους	είναι	περιορισμένες.	

30.	Ποιό	είναι	το	μειονέκτημα	των	ατμοσφαιρικών	λεβήτων	αερίου	;	(τι	ονομάζουμε	
απώλεια	στασιμότητας)	

Οι	ατμοσφαιρικοί	λέβητες	αερίου	έχουν	τους	θαλάμους	καύσης	σε	άμεση	επικοινωνία	με	
το	εξωτερικό	περιβάλλον,	άρα	κατά	το	χρονικό	διάστημα	που	δε	λειτουργούν,	τα	ρεύματα	
αέρα	που	έρχονται	σε	επαφή	με	τις	επιφάνειες	συναλλαγής	απορροφούν	θερμότητα	από	
το	νερό,	δημιουργώντας	απώλειες	(απώλειες	στασιμότητας).	Αυτές	οι	απώλειες	είναι	τόσο	
μεγαλύτερες	όσο	μεγαλύτεροι	είναι	οι	χρόνοι	που	δε	λειτουργούν,	π.χ.	κατά	τις	περιόδους	
που	υπάρχει	λιγότερο	κρύο	ή	στην	περίπτωση	που	έχει	γίνει	υπερδιαστασιολόγηση	του	
λέβητα.	

	

31.	Με	ποιόν	τρόπο	αποφεύγουμε	την	απώλεια	στασιμότητας	στους	λέβητες	αερίου;	

Το	μειονέκτημα	αυτό	δε	συναντάται	στους	λέβητες	που	έχουν	καυστήρες	με	φυσητήρα	
γιατί	είναι	εφοδιασμένοι	με	αυτόματο	διάφραγμα	(τάμπερ)	αέρα	που	ενεργοποιείται	όταν	
σβήσει	ο	καυστήρας	και	απομονώνει	το	θάλαμο	καύσης	του	λέβητα	από	το	εξωτερικό	
περιβάλλον.	

32.	Περιγράψτε	τους	επιτοίχιους	λέβητες	αερίου	

Κατασκευάζονται	για	μεγέθη	έως	30KW.	Είναι	οικονομικοί	και	έχουν	αυτόματη	ανάφλεξη	
με	ηλεκτρονικό	σύστημα	ελέγχου.	Έτσι	προσαρμόζονται	σε	κάθε	αλλαγή	των	απαιτήσεων	



του	χώρου.	Πολλές	φορές	έχουν	ενσωματωμένο	θερμαντήρα	νερού	χρήσης	μεέλεγχο	από	
τις	βρύσες	του	κτιρίου.	Είναι	πλήρεις	μονάδες	με	όλες	τις	απαραίτητες	λειτουργικές	και	
ασφαλιστικές	διατάξεις.	

33.	Τι	πρέπει	να	υπολογίσουμε	για	να	επιλέξουμε	τον	κατάλληλο	λέβητα	σε	μια	
εγκατάσταση	κεντρικής	θέρμανσης	

Για	να	επιλεγεί	ο	κατάλληλος	λέβητας	σε	μια	εγκατάσταση	Κεντρικής	Θέρμανσης,	

πρέπει	να	υπολογιστεί:	

·	η	αναγκαία	θερμαντική	ικανότητά	του	(ισχύς).	

·	Η	ισχύς	του	λέβητα	(Qλ)	πρέπει	να	καλύπτει	το	σύνολο	των	θερμικών	απαιτήσεων	του	
κτιρίου	καθώς	και	τις	μελλοντικές	επεκτάσεις	του,	αν	προβλέπονται	τέτοιες.	

·	Πρέπει	ακόμα	η	κάλυψη	αυτή	να	γίνεται	με	ένα	περιθώριο	ασφάλειας,	γιατί	ο	βαθμός	
απόδοσης	του	λέβητα	μειώνεται	με	την	πάροδο	των	χρόνων	λειτουργίας.Έτσι	το	σύνολο	
των	θερμικών	απαιτήσεων	(Qολ)	προσαυξάνεται	κατά	10-30%.	Οι	μεγάλες	τιμές	
προσαύξησης	είναι	απαραίτητες	σε	εγκαταστάσεις	που	περιέχουν	πολύ	νερό,	ώστε	να	
μειώνεται	ο	χρόνος	ανταπόκρισής	τους	στο	θερμικό	αποτέλεσμα.	

Είναι	λοιπόν	Qλ	=	(1,10-1,30)	•	Qολ	(σε	KW	ή	Kcal/h).	

34.	Με	ποιον	τρόπο	γίνεται	η	απαγωγή	των	καυσαερίων	στην	ατμόσφαιρα;	

Η	απαγωγή	των	καυσαερίων	στην	ατμόσφαιρα	γίνεται	μέσω	της	κατακόρυφης	
"καπνοδόχου".	Ο	λέβητας	συνδέεται	με	αυτή	μέσω	ενός	τμήματος	που	ονομάζεται	
"καπναγωγός"	Για	την	καλή	λειτουργία	του	λέβητα,	πρέπει	και	ο	καπναγωγός	και	η	
καπνοδόχος	να	έχουν	κατασκευαστεί	σωστά.	

35.	Από	τι	είναι	φτιαγμένος	ο	καπναγωγός;	ποια	είναι	τα	γεωμετρικά	του	
χαρακτηριστικά;	

Ο	καπναγωγός	κατασκευάζεται	συνήθως	μεταλλικός	και	έχει	διάμετρο	που	ουσιαστικά	
καθορίζεται	από	το	στόμιο	εξόδου	καυσαερίων,	που	έχει	προβλέψει	στο	λέβητα	ο	
κατασκευαστής.	

	

36.	Από	τι	είναι	φτιαγμένη	η	καπνοδόχος;	ποια	είναι	τα	γεωμετρικά	της	χαρακτηριστικά;	

Η	καπνοδόχος	γίνεται	συνήθως	κτιστή	(ή	με	κομμάτια	προκατασκευασμένα	από	

κατάλληλο	υλικό)	και	η	διατομή	της	είναι	στρογγυλή	ή	ορθογώνια,	με	διαστάσεις	αυτές	που	

προκύπτουν	από	τον	υπολογισμό.	

37.	Πως	γίνεται	η	απαγωγή	των	καυσαερίων	από	την	καπνοδόχο;	

·	Για	λέβητες	που	λειτουργούν	με	πιέσεις	μεγαλύτερες	από	την	ατμοσφαιρική	η	



απαγωγή	των	καυσαερίων	γίνεται	χωρίς	πρόβλημα.	

·	Στους	ατμοσφαιρικούς	λέβητες	όμως,	η	καπνοδόχος	πρέπει	να	έχει	τον	κατάλληλο	
ελκυσμό	(τράβηγμα),	για	να	αντιμετωπίζει	την	πτώση	πίεσης	κατά	την	ροή	των	καυσαερίων	
στο	λέβητα	και	τον	καπναγωγό.	Ο	φυσικός	ελκυσμός	εξασφαλίζεται	με	την	διαφορά	ειδικού	
βάρους	μεταξύ	των	θερμών	καυσαερίων	και	του	ψυχρού	εξωτερικού	αέρα.	

38.	Τι	πρέπει	να	μας	εξασφαλίζει	η	σωστή	κατασκευή	της	καπνοδόχου;	Ποιές	
θερμοκρασίες	καυσαερίων	θεωρούνται	ικανοποιητικές	;	

Η	κατασκευή	της	καπνοδόχου	πρέπει	να	εξασφαλίζει	ότι	η	θερμοκρασία	των	καυσαερίων	
που	είναι	σε	επαφή	με	τα	τοιχώματα	της	θα	διατηρείται	ανώτερη	από	τη	θερμοκρασία	
συμπύκνωσης	των	υδρατμών	που	περιέχουν	(σημείο	δρόσου).	Στην	αντίθετη	περίπτωση,	το	
θείο	που	συνήθως	υπάρχει	στο	πετρέλαιο	θέρμανσης,	δίνει	κατά	την	καύση	οξείδια,	που	με	
την	παρουσία	νερού	παράγουν	θειικό	οξύ.	Αυτό	συμπυκνώνεται	στις	ψυχρότερες	
επιφάνειες	και	διαβρώνει	τα	μέταλλα.	Πρέπει	λοιπόν	να	αποφεύγονται	οι	χαμηλές	
θερμοκρασίες	με	σωστή	μόνωση.	Μία	καλή	περιοχή	τιμών	είναι	μεταξύ	160	°	C	και	190°	C.	

39.	Πως	υπολογίζουμε	μια	καπνοδόχο;	

Η	εκτίμηση	των	διαστάσεων	της	καπνοδόχου,	σύμφωνα	με	την	πιο	διαδεδομένη	αλλά	όχι	
και	πιο	ακριβή	μέθοδο,	προϋποθέτει	τον	υπολογισμό	των	εξής	παραγόντων:	

·	του	συντελεστή	μορφής	της	καπνοδόχου	(η)	

·	του	ύψους	της	καπνοδόχου	(Η,	σε	m)	

·	της	ωριαίας	παραγωγής	καυσαερίων	(m,	σε	Kg/h)	

Η	ωριαία	παραγωγή	καυσαερίων	υπολογίζεται	από	τη	θερμική	ισχύ	του	λέβητα	(Qλ,σε	KW),	
με	τη	σχέση	:	m	=	2,75	*Qλ	οπότε	η	διατομή	της	καπνοδόχου	(Α.	σε	m2)	δίνεται	από	τη	
σχέση	A	=	m	/	n	√H	καπνοδόχου	και	της	θερμικής	ισχύος	του	λέβητα	σε	Kcal/h.	

Παράδειγμα:	

Έστω	λέβητας	με	ισχύ	Qλ=95	KW	=	82.000	Kcal/h	και	ύψος	καπνοδόχου	Η	=	15	m	

Για	Q	=	82000	kcal/h	βρίσκουμε	στον	πίνακα	η	=	1250	και	από	τη	σχέση	m	-	2,75	χ	95	KW	
βρίσκουμε	m	=261	Kg/h.Οπότε	Α	=	261	/(1250	*√15)	=	0,05	m2.	

	

	

	

	

	

	



ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7	:	ΤΟ	ΔΙΚΤΥΟ	ΔΙΑΝΟΜΗΣ+	

1.	Τι	ονομάζουμε	δίκτυο	διανομής;	Είναι	κλειστό	ή	ανοιχτό	κύκλωμα;	

Το	δίκτυο	διανομής	αποτελεί	το	“δρόμο"	που	ακολουθεί	ο	φορέας	της	θερμότητας,για	να	
μεταφερθεί	από	την	εστία	στους	χώρους	που	πρόκειται	να	θερμανθούν.Πρόκειται	για	ένα	
κλειστό	κύκλωμα,	αφού	ο	φορέας	επιστρέφει	στην	εστία,	ώστενα	παραλάβει	νέα	θερμικά	
ποσά	και	να	επαναλάβει	τη	διαδικασία	μεταφοράς	τους.	

2.	Ποιά	είναι	τα	βασικά	στοιχεία	που	αποτελείται	ένα	δίκτυο	διανομής;	

το	δίκτυο	διανομής	αποτελείται	από	τα	εξής	βασικά	στοιχεία:	

·	τις	σωληνώσεις	και	τα	εξαρτήματα	διαμόρφωσής	τους	

·	την	αντλία	λειτουργίας	(κυκλοφορητή)	

·	τα	στοιχεία	απόδοσης	της	θερμότητας,	δηλαδή	τα	θερμαντικά	σώματα	(και	σε	

ορισμένες	περιπτώσεις	τους	παρασκευαστήρες	ζεστού	νερού	χρήσης-	boilers).	

3.	Τι	ονομάζουμε	παροχή;	Σε	τι	μονάδες	τη	μετράμε	στις	εφαρμογές	κεντρικής	θέρμανσης	
και	πως	συμβολίζεται;	

Παροχή	ονομάζουμε	τον	όγκο	του	νερού	που	περνά	από	μια	διατομή	ενός	σωλήνα	στη	
μονάδα	του	χρόνου.	

Στις	εφαρμογές	της	Κεντρικής	Θέρμανσης	τη	μετράμε	συνήθως	σε	m3/h	ή	lt/h.	Και	την	
συμβολίζουμε	με	το	V	

4.	Με	τι	ισούται	η	παροχή	ενός	στοιχειώδους	κυκλώματος	και	ενός	σύνθετου	δικτύου;	

Όταν	αναφερόμαστε	σε	στοιχειώδες	κύκλωμα	η	παροχή	αυτή	είναι	κοινή	για	όλα	τα	
στοιχεία	του.	Στην	περίπτωση	σύνθετων	δικτύων,	που	συναντάμε	στην	πράξη,	κάθε	γραμμή		
που	διακλαδίζεται	έχει	παροχή	ίση	με	το	άθροισμα	των	παροχών	των	κλάδων	της.	Η	δε	
κεντρική	γραμμή,	που	περιέχει	το	λέβητα	και	τον	κυκλοφορητή,	έχει	τη	συνολική	παροχή	
του	δικτύου.	

5.	Τι	ονομάζουμε	θερμοκρασιακή	πτώση;	Πως	συμβολίζεται	και	σε	τι	μονάδες	την	
μετράμε;	

Θερμοκρασιακή	πτώση	(		σύμβολο	Δt	=	tv	-	tr	μονάδα	Κ)	είναι	η	διαφορά	μεταξύ	
θερμοκρασίας	εξόδου	–	εισόδου	του	νερού	στο	λέβητα.	Αν	θεωρήσουμε	όλο	το	δίκτυο	
σωληνώσεων	θερμομονωμένο,	τότε	αυτή	είναι	ίση	και	με	τη	διαφορά	θερμοκρασίας	
εισόδου-εξόδου	του	νερού	στο	θερμαντικό	σώμα	του	στοιχειώδους	κυκλώματος.	Μετριέται	
σε	°C	(grad)	και	στην	πράξη	έχει	τιμές	μεταξύ	10	και	20°C.	

	

	



6.	Που	εμφανίζονται	οι	μεγαλύτερες	και	που	οι	μικρότερες	τιμές	θερμοκρασιακής	πτώσης	
στο	δίκτυο	κεντρικής	θέρμανσης;	

Οι	μεγαλύτερες	τιμές	εμφανίζονται	στο	λέβητα	και	σε	σώματα	του	δισωλήνιου	συστήματος,	
ενώ	οι	μικρότερες	στους	βρόχους	και	στα	σώματα	του	μονοσωλήνιου	συστήματος.	

7.	Τι	ονομάζουμε	θερμικό	φορτίο;	Πως	συμβολίζεται	και	σε	τι	μονάδες	το	μετράμε;	

Το	θερμικό	φορτίο	(σύμβολο	Q,	μονάδα	W)		είναι	το	ποσό	της	θερμότητας	που	εταφέρεται	
στη	μονάδα	του	χρόνου	από	το	φορέα,	δηλαδή	η	θερμική	ισχύς	της	εγκατάστασης	ή	του	
κυκλώματος.Υπενθυμίζουμε	ότι	είναι	:	1	KW	=	860	Kcal/h.	

8.	Ποιά	είναι	η	βασική	σχέση	της	θερμιδομετρίας	και	πως	γίνεται	για	το	νερό	;	

Η	βασική	σχέση	της	Θερμιδομετρίας	είναι	

Q	=	m	•	c	•Δt	

Αφού	όμως	είναι	m	=	ρ	V,	θα	είναι	

Q	=	m	•	c	•Δt	=	ρ	•V	•	c	•	Δt	

(Στο	Τ.Σ.:	Kcal/h	=	Kg/I	x	l/h	x	Kcal/Kg°C	x	°C).	

Επειδή	το	νερό,	σε	μονάδες	του	Τ.	Σ.,	έχει	κατά	προσέγγιση	πυκνότητα	ρ	=	1	Kg/I	και	ειδική	

θερμότητα	(ειδική	θερμοχωρητικότητα)	c	=	1	Kcal/Kg°C,	η	σχέση	γίνεται:	

Q	=	V	•Δt	Είναι	προφανές	ότι	στην	εύχρηστη	τελευταία	σχέση	δεν	επαληθεύονται	οι	
μονάδες,	αφού	έχουν	παραλειφθεί	οι	μονάδες	των	μεγεθών	ρ	και	c.	

9.	Τι	τιμές	έχει	η	ταχύτητα	ροής	του	νερού;	πως	την	συμβολίζουμε	και	τι	μονάδες	έχει;	

Η	ταχύτητα	ροής		(σύμβολο	ν,	μονάδα	m	/	s)		του	νερού	στους	σωλήνες	δεν	είναι	ίδια	σε	
όλα	τα	τμήματα	του	δικτύου	και	στην	πράξη	φροντίζουμε	να	έχει	τιμές	μεταξύ	0,6	και	1	
m/s.	Την	συμβολίζουμε	με	v	και	μονάδες	έχει	m/s	

10.	Ποιος	είναι	ο	νόμος	της	παροχής;	

Σύμφωνα	με	το	νόμο	της	παροχής,	είναι:	V=	ν	•S	όπου	S	=	π	•d2/4,	η	διατομή	του	σωλήνα.	

11.	Τι	συμβαίνει	όταν	έχουμε	μεγάλες	ταχύτητες	ροής	νερού	στο	δίκτυο	μας	;	

Όπως	φαίνεται	από	τη	σχέση	V=	ν	•S	μεγαλύτερες	ταχύτητες	δίνουν	την	επιθυμητή	παροχή	
με	μικρές	(οικονομικές)	διαμέτρους.	Όμως	αυτό	δημιουργεί	θορυβώδη	κυκλοφορία	
(σφυρίγματα)	και,	όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια,	μεγάλες	αντιστάσεις	τριβών	και	μικρή	
διάρκεια	ζωής	των	σωλήνων.	

	

	



12.	Τι	συμβαίνει	όταν	έχουμε	μικρές	ταχύτητες	ροής	νερού	στο	δίκτυο	μας;	

Οι	πολύ	μικρές	ταχύτητες	δίνουν	αντιοικονομικές	(μεγάλες)	διατομές	και	καθυστερήσεις	
αρχικής	ανταπόκρισης	της	εγκατάστασης	στο	ζητούμενο	θερμικό	αποτέλεσμα.	

13.	Ποιά	είναι	τα	παραδεκτά	όρια	ταχύτητας	ροής	νερού	στα	δίκτυα	κεντρικής	
θέρμανσης;	

Στα	τεχνικά	εγχειρίδια	και	φυλλάδια	των	κατασκευαστών	σωλήνων	αναφέρονται	σαν	
παραδεκτά	τα	όρια	ταχύτητας	0,4	~	1,2	m/s.	Σημειώνουμε	ότι	οι	μεγάλες	ταχύτητες	δεν	
ευνοούν	τη	συγκράτηση	αέρα	σε	μικροανωμαλίες	της	οριζόντιας	ανάπτυξης	και	γι’	αυτό	
προτιμούνται	στα	μονοσωλήνια	συστήματα	με	ενδοδαπέδια	διανομή.	

14.	Σε	τι	μονάδα	μετράμε	την	πτώση	πίεσης	και	πώς	την	συμβολίζουμε	

Την	μετράμε	σε	Ρα	και	την	συμβολίζουμε	με	Δρ,	

15.	Τι	πρέπει	να	γίνει	για	να	διατηρείται	σταθερή	η	ταχύτητα	και	η	παροχή	του	νερού	στο	
δίκτυο;	

Αν	θέλουμε	να	διατηρείται	σταθερή	η	ταχύτητα	(και	η	παροχή)	του	νερού	στο	δίκτυο	(ή	σε	
κάθε	τμήμα	του),	πρέπει	να	υπερνικούνται	οι	αντιστάσεις	τριβής	που	εμφανίζονται	κατά	τη	
ροή	στις	σωληνώσεις	και	τα	άλλα	στοιχεία	(εξαρτήματα)	του	δικτύου.	

16.	Από	πού	εξαρτώνται	οι	αντιστάσεις	τριβής	που	εμφανίζονται	κατά	την	ροή	του	νερού	
στο	δίκτυο;	

Οι	αντιστάσεις	αυτές	εξαρτώνται	από	τους	εξής	παράγοντες:	

·	το	υλικό	και	την	ποιότητα	εσωτερικής	επιφάνειας	(τραχύτητα)	των	σωλήνων	

·	τις	διαστάσεις	τους	(μήκος-	διάμετρο)	

·	το	είδος	της	ροής	(στρωτή	-	στροβιλώδης)	

·	την	πυκνότητα	του	νερού	(που	είναι	συνάρτηση	της	θερμοκρασίας	του)	και	

·	την	ταχύτητά	του.	Η	τελευταία	έχει	και	την	πιο	σημαντική	επίδραση	στο	μέγεθος	

των	αντιστάσεων	τριβής.	

17.	Πως	γίνεται	η	υπερνίκηση	των	αντιστάσεων	τριβής;	

Η	υπερνίκηση	των	αντιστάσεων	τριβής	γίνεται	με	την	πρόσδοση	στο	νερό	ενέργειας	από	
την	αντλία	του	δικτύου	(κυκλοφορητή).	Μέτρο	της	ενέργειας	αυτής	είναι	η	διαφορά	πίεσης	
μεταξύ	αναρρόφησης	και	κατάθλιψης	της	αντλίας.	

	

	



18.	Χρειάζεται	δυναμική	ενέργεια	για	να	υπερνικηθεί	το	ύψος	του	δικτύου;	Ναι;	όχι;	και	
γιατί;	

Το	ύψος	του	δικτύου	δεν	απαιτεί	δυναμική	ενέργεια	για	την	υπερνίκησή	του.	Αυτό	
συμβαίνει,	γιατί,	σε	κλειστό	κύκλωμα,	η	δυναμική	ενέργεια	που	παραλαμβάνει	μια	οσότητα	
νερού,	βάρους	Β,	για	να	φθάσει	από	μια	αρχική	στάθμη	σε	ένα	ύψος	h	(Ε	=	Β	h),αποδίδεται	
στο	σύστημα,	επειδή,	ταυτόχρονα,	μια	ισοδύναμη	ποσότητα	επιστρέφει	από	το	ύψος	h	
στην	αρχική	στάθμη.	

19.	Από	τι	εξαρτάται	η	απαιτούμενη	δυναμική	ενέργεια	που	πρέπει	να	προσδώσουμε	στο	
δίκτυο	μας;	

Κατά	συνέπεια	η	απαιτούμενη	ενέργεια	εξαρτάται	από	το	συνολικό	μήκος	των	
σωληνώσεων	και	όχι	από	το	αν	το	μήκος	αυτό	αναπτύσσεται	οριζόντια	ή	κατακόρυφα.	

20.	Ποιό	μέγεθος	χρησιμοποιούμε	στην	κεντρική	θέρμανση	για	την	εκτίμηση	των	
αντιστάσεων	τριβής;(	τι	ονομάζουμε	πτώση	πίεσης;)	

Το	μέγεθος	που	χρησιμοποιείται	στην	Κεντρική	Θέρμανση	για	την	εκτίμηση	των		
αντιστάσεων	τριβής	είναι	η	διαφορά	πίεσης	Δρ	που	απαιτείται	μεταξύ	αρχής	και	τέλους	του	
δικτύου	(ή	τμήματός	του,	αν	εξετάζουμε	ένα	τμήμα),	ώστε	να	εξουδετερωθούν	οι	
αντιστάσεις	αυτές	και	να	έχουμε	ροή	με	την	επιθυμητή	ταχύτητα.	

21.	Τι	ορίζουμε	σαν	άκρα	του	δικτύου	κεντρικής	θέρμανσης;	

Σαν	άκρα	του	δικτύου	θεωρούμε	τα	σημεία	σύνδεσης	του	κυκλοφορητή,	ενώ	για	τα	επί	
μέρους	τμήματα	τα	σημεία	σύνδεσής	τους	με	την	κεντρική	γραμμή	από	την	οποία	
τροφοδοτούνται.	Αν	υπάρχουν	περισσότερες	από	μία	κατακόρυφες	στήλες,	άκρα	τους	είναι	
τα	σημεία	σύνδεσής	τους	με	τους	συλλέκτες	προσαγωγής	-	επιστροφής.	

22.	Σε	τι	μονάδες	μετράμε	την	διαφορά	πίεσης	και	πως	την	συμβολίζουμε;	

Η	διαφορά	πίεσης	Δρ	μετριέται,	συνήθως,	στις	εφαρμογές	της	Κεντρικής	Θέρμανσης,	σε	
mmΣΝ	ή	mΣΝ	(χιλιοστά	ή	μέτρα	στήλης	νερού)	ή	σε	bar.Υπενθυμίζουμε	ότι	είναι	(κατά	
προσέγγιση)	1	bar	=	1	at	=	10	m	ΣΝ	=	100.000	Pa.	

23.	Ποιά	είναι	η	πίεση	των	σωμάτων	του	ίδιου	ορόφου	σε	ένα	δίκτυο	κεντρικής	
θέρμανσης		

Τα	κυκλώματα	των	σωμάτων	του	ίδιου	ορόφου	(και,	στην	περίπτωση	πολλών	στηλών,	της	
ίδιας	κατακόρυφης	στήλης)	έχουν	προφανώς	την	ίδια	διαθέσιμη	διαφορά	πίεσης	στα	άκρα	
τους.	

24.	Πόσα	σώματα	περιλαμβάνει	το	μονοσωλήνιο	σύστημα	σε	κάθε	τελικό	κύκλωμα	
(βρόγχο)	;	

Στο	μονοσωλήνιο	σύστημα	κάθε	τελικό	κύκλωμα	(βρόχος)	περιλαμβάνει	συνήθως	2-4	
σώματα	που	είναι	συνδεδεμένα	μεταξύ	τους	σε	σειρά.	

	



25.	Πως	είναι	συνδεδεμένοι	μεταξύ	τους	οι	βρόγχοι	στο	μονοσωλήνιο	σύστημα;	

Οι	βρόχοι	είναι	μεταξύ	τους	συνδεδεμένοι	παράλληλα,	όπως	τα	σώματα	στο	δισωλήνιο.	

26.	Πως	συνδέονται	μεταξύ	τους	οι	βρόγχοι	σε	περίπτωση	που	ένας	όροφος	διαθέτει	
πολλούς;	

Αν	ο	όροφος	διαθέτει	πολλούς	βρόχους,	τα	άκρα	τους	συνδέονται	σε	κατάλληλους	
συλλέκτες	και	έχουν	και	εδώ	την	ίδια	διαθέσιμη	πίεση	Δρ.	

27.	Ποιό	είναι	το	κοινό	στοιχείο	για	τα	σώματα	ενός	βρόγχου	

Για	τα	σώματα	ενός	βρόχου	κοινό	στοιχείο	είναι	η	παροχή	(ή	μέρος	της,	στις	περιπτώσεις	
προρρύθμισης).	

28.	Ποια	είναι	τα	υλικά	κατασκευής	των	σωλήνων	στο	δίκτυο	κεντρικής	θέρμανσης;	

Οι	σωλήνες,	από	πλευράς	υλικού	κατασκευής,	διακρίνονται	σε:	

·	χαλυβδοσωλήνες,	και	

·	“μαύρους”	σιδηροσωλήνες	(σε	αντιδιαστολή	με	τους	γαλβανισμένους	των	δικτύων	

ύδρευσης),	σε	

·	χαλκοσωλήνες	και	

·	σε	πλαστικούς	σωλήνες.	Οι	οποίοι	συνήθως	είναι	από	πολυπροπυλένιο	(ΡΡ)	ή	από	

πολυαιθυλένιο	(ΡΕ).	

29.	Τι	είδους	σωλήνες	χρησιμοποιούμε	στις	κεντρικές	γραμμές	της	κεντρικήςθέρμανσης;	

Για	τις	κεντρικές	γραμμές	χρησιμοποιούνται:	·	ευθύγραμμοι	σιδηροσωλήνες	(με	ραφή	ή	
χωρίς	ραφή	-	τούμπα)	ή	·	χαλκοσωλήνες	μεγάλων	διαμέτρων.·	Για	τις	μικρές	διαμέτρους	
των	τελικών	τμημάτων	στο	μονοσωλήνιο	σύστημα	κυρίως,χρησιμοποιούνται	εύκαμπτοι	
σωλήνες	σε	"κουλούρες”,	με	κατάλληλη	εξωτερική	μηχανική	προστασία,	που	ταυτόχρονα	
λειτουργεί	και	ως	θερμομόνωση.	

30.	Από	τι	υλικό	κατασκευάζονται	τα	εξαρτήματα	ελέγχου	και	ρύθμισης	της	ροής	του	
δικτύου	της	κεντρικής	θέρμανσης;	

Τα	εξαρτήματα	ελέγχου	και	ρύθμισης	της	ροής	(διακόπτες,	βαλβίδες,	βάνες)	συνήθως	είναι	
κατασκευασμένα	από:	

·	ορείχαλκο,	δηλαδή	κράμα	Cu	και	Ζη.	

·	Κατασκευάζονται	επίσης	από	μαλακό	σίδηρο	ή	χυτοσίδηρο,	

·	σπάνια	δε	και	από	χάλυβα	(για	μεγάλες	πιέσεις).	

	



31.	Από	τι	υλικό	κατασκευάζονται	τα	εξαρτήματα	διαμόρφωσης	του	δικτύου;	

Τα	εξαρτήματα	διαμόρφωσης	του	δικτύου	(μούφες,	καμπύλες,	ταυ,	συστολές	

κ.λ.π.)	κατασκευάζονται	από:	

·	μαλακό	σίδηρο	ή	χυτοσίδηρο,	

·	και,	για	δίκτυα	χαλκοσωλήνων,	από	χαλκό.	

32.	Πως	περιορίζεται	το	φαινόμενο	της	ηλεκτροχημικής	διάβρωσης"	στα	χαλύβδινα	μέρη	
της	εγκατάστασης;	

Το	φαινόμενο	περιορίζεται	με	τη	σύνδεση	των	ορειχάλκινων	εξαρτημάτων	ρύθμισης,	αλλά,	
για	καλύτερη	προστασία,	συνδέεται	στο	δίκτυο	ειδικό	ηλεκτρόδιο	από	Μαγνήσιο	(Mg),	
όπως	είδαμε	στο	προηγούμενο	κεφάλαιο.	

33.	Ποιό	είναι	το	βασικό	πλεονέκτημα	του	μονοσωλήνιου	σε	σχέση	με	το	δισωλήνιο	
σύστημα;	

Το	βασικό	πλεονέκτημα	του	μονοσωλήνιου	είναι	η	ευχέρεια	της	λειτουργικής	αυτονομίας	
των	διάφορων	ιδιοκτησιών	ή	των	τμημάτων	ενός	κτιρίου	(θέρμανση	κατά	ζώνες).	

34.	Από	ποιούς	παράγοντες	επιβάλλεται	ο	σχεδιασμός	ενός	δικτύου	κεντρικής	
θέρμανσης;	

Ο	σχεδιασμός	του	δικτύου	σε	μεγάλο	βαθμό	επιβάλλεται	από	δεδομένα	του	κτιρίου,	όπως	
είναι:	

·	το	ύψος	του	

·	οι	οριζόντιες	επιφάνειές	του	

·	η	θέση	και	η	επιφάνεια	του	λεβητοστασίου,	

·	ο	αριθμός	και	οι	θέσεις	των	θερμαντικών	σωμάτων,	

·	οι	κοινόχρηστοι	χώροι	

·	η	ύπαρξη	πιλοτής	

35.	Τι	περιορίζει	ο	μεγάλος	αριθμός	των	κατακόρυφων	στηλών	;	

Όσο	περισσότερα	είναι	τα	ζεύγη	των	κατακόρυφων	στηλών:	

·	τόσο	περιορίζεται	η	οριζόντια	ανάπτυξη	του	δικτύου	στους	κατοικήσιμους	χώρους	και	τα	
προβλήματα	που	αυτή	δημιουργεί.·	Επίσης,	με	τη	διαίρεση	της	εγκατάστασης	σε	τμήματα,	
διευκολύνονται	οι	ρυθμίσεις	και	οι	επεμβάσεις	που	μπορεί	να	χρειαστούν	(επισκευές,	
αντικαταστάσεις)	κατά	τη	λειτουργία	της.Προϋπόθεση	βέβαια	είναι	η	δυνατότητα	
οριζόντιων	διαδρομών	στην	οροφή	των	υπογείων.	

	



	

	

36.	Ποιο	είναι	το	μειονέκτημα	των	πολλών	κατακόρυφων	στηλών;	

Ο	σχεδιασμός	των	πολλών	κατακόρυφων	στηλών	

·	επιβάλλει	πολλά	τρυπήματα	στις	πλάκες	των	ορόφων	για	το	πέρασμα	των	κατακόρυφων	
στηλών.	

·	Επίσης	έχει	σαν	αποτέλεσμα	μεγαλύτερη	συνολική	παροχή,	όπως	θα	δούμε	στις		ενότητες	
για	τους	υπολογισμούς	των	διατομών	και	του	κυκλοφορητή.	

37.	Που	συνήθως	χρησιμοποιείται	η	λύση	των	πολλών	κατακόρυφων	στηλών;	

Η	λύση	αυτή	συνηθίζεται	σε	δισωλήνια	συστήματα	με	εμφανείς	τις	οριζόντιες	γραμμές	
τροφοδότησης	των	σωμάτων.	

38.	Πως	γίνεται	η	ανάπτυξη	των	βρόγχων	τροφοδότησης	των	σωμάτων	στο	μονοσωλήνιο	
σύστημα;	

Στο	μονοσωλήνιο	σύστημα,	που	κατά	κανόνα	συνδυάζεται	με	ενδοδαπέδια	ανάπτυξη	των	
βρόχων	τροφοδότησης	των	σωμάτων,	ο	αριθμός	των	ζευγών	κατακόρυφων	στηλών	είναι	
πολύ	περιορισμένος	(έως	και	ένα	σε	κτίρια	μικρής	επιφάνειας)	και	οι	διαδρομές	τους	
συνήθως	ακολουθούν	κοινόχρηστους	χώρους.	

39.	Πότε	ένας	σχεδιασμός	δικτύου	κεντρικής	θέρμανσης	θεωρείται	επιτυχημένος;	

Ο	σχεδιασμός	θεωρείται	επιτυχημένος,	όταν	συνδυάζει:	

·	όσο	το	δυνατόν	καλύτερη	διανομή	από	λειτουργική	άποψη,	

·	μικρότερες	επεμβάσεις	στα	δομικά	στοιχεία	του	κτιρίου,	

·	ικανοποιητικά	αισθητικά	αποτελέσματα	

·	και	οικονομική	κατασκευή.	

Είναι	λοιπόν	προφανές	ότι,	για	ένα	επιτυχημένο	σχεδιασμό	δικτύου,	απαιτείται	προσεκτική	
μελέτη	για	το	συγκεκριμένο	κτίριο,	καθώς	και	γνώση	και	εμπειρία.	

40.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	των	χαλυβδοσωλήνων	σε	σχέση	με	τους	χαλκοσωλήνες;	

Οι	χαλυβδοσωλήνες	πλεονεκτούν:	·	από	πλευράς	μηχανικής	αντοχής,	·	δε	δημιουργούν	
ηλεκτροχημική	διάβρωση	στα	χαλύβδινα	(ή	χυτοσίδηρό)	στοιχεία	της	εγκατάστασης	·	είναι	
πιο	φθηνοί.	·	Υπάρχουν	σε	ποικιλία	ποιοτήτων	με	βασικό	διακριτικό	τους	την	αντοχή	στην	
πίεση.·	Έχουν	μικρότερα	προβλήματα	θερμικών	διαστολών	από	τους	χαλκοσωλήνες,	αφού	
ο	χαλκός	έχει	μεγαλύτερο	συντελεστή	γραμμικής	διαστολής	από	το	χάλυβα.	·	Έτσι	
προτιμούνται	για	τις	κατακόρυφες	στήλες,	ιδιαίτερα	ψηλών	κτιρίων,	όπου	ο	χαλκός	θα	
δημιουργούσε	μεγαλύτερα	προβλήματα	λόγω	μεγάλων	διαστολών.	



	

	

41.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	των	χαλκοσωλήνες	σε	σχέση	με	τους	χαλυβδοσωλήνων;	

Οι	χαλκοσωλήνες	πλεονεκτούν:	

·	από	πλευράς	ευκαμψίας,	πράγμα	που	διευκολύνει	τις	εργασίες	διαμόρφωσης	των	

δικτύων.	

·	Έχουν	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής,	

·	είναι	πιο	ανθεκτικοί	στη	διάβρωση	και	γι	αυτό	προτιμούνται	σε	ενδοδαπέδιες	

εγκαταστάσεις,	που	τυχόν	ζημιές	σε	σωλήνες	συνεπάγονται	δύσκολες	εργασίες	και	

μεγάλες	δαπάνες	αποκατάστασης.	Προϋπόθεση	βέβαια	αποτελεί	η	προστασία	τους	

από	μηχανικές	καταπονήσεις	ή	φθορές	και	η	ανάπτυξή	τους	χωρίς	συνδέσεις	μέσα	

στα	δάπεδα	(μονοκόμματοι).	

·	είναι	οι	σημαντικά	μικρότερες	αντιστάσεις	τριβής	από	τους	χαλυβδοσωλήνες.	

·	δυνατότητα	χρησιμοποίησης	μεγαλύτερων	ταχυτήτων.	

·	Επειδή	ο	χαλκός	έχει	μικρότερη	ειδική	θερμότητα	(θερμοχωρητικότητα)	από	το	

χάλυβα,	οι	χαλκοσωλήνες	θερμαίνονται	πιο	γρήγορα	από	τους	χαλύβδινους.	

Βέβαια	αυτό	σημαίνει	ότι	ψύχονται	και	πιο	γρήγορα.	

42.	Πότε	συνήθως	προτιμάμε	τους	χαλκοσωλήνες	;	

Γενικά	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	ιδιαίτερα	για	μικρές	και	μεσαίες	διαστάσεις,είναι	
προτιμότεροι	παρά	το	μεγαλύτερο	κόστος	αγοράς	τους.	Ειδικά	στην	περίπτωση	των	
ενδοδαπέδιων	σωληνώσεων	του	μονοσωλήνιου	συστήματος,	παρά	την	ύπαρξη	και	
εύκαμπτων	χαλυβδοσωλήνων	σε	κουλούρες,	είναι	αναντικατάστατοι.	

43.	Ποιά	είναι	τα	πλεονεκτήματα	των	πλαστικών	σωλήνων	σε	σχέση	με	τους	
χαλκοσωλήνες	και	τους	χαλυβδοσωλήνες	;	

Οι	πλαστικοί	σωλήνες,	έχουν:	

·	μεγάλη	ευκαμψία,	

·	μικρό	ειδικό	βάρος,	

·	λειτουργούν	αθόρυβα	

·	και	είναι	φθηνοί.	



	

	

44.	Ποιά	είναι	τα	μειονεκτήματα	των	πλαστικών	σωλήνων	σε	σχέση	με	τους	

χαλκοσωλήνες	και	τους	χαλυβδοσωλήνες	;	

Οι	πλαστικοί	σωλήνες	υστερούν	σημαντικά	έναντι	των	μεταλλικών	σε:	

·	μηχανική	αντοχή	

·	είναι	ευαίσθητοι	σε	μεγάλες	θερμοκρασίες	

·	είναι	ευαίσθητη	στην	ηλιακή	ακτινοβολία.	

Πάντως,	κυρίως	λόγω	του	μικρού	τους	κόστους	και	της	εύκολης	επεξεργασίας	τους,	έχουν	

διαδοθεί	αρκετά	στην	Κεντρική	Θέρμανση.	

45.	Περιγράψτε	τους	πλαστικούς	σωλήνες	για	ενδοδαπέδια	θέρμανση.	Ποιά	τα	
πλεονεκτήματα	αυτών;	

Για	την	ενδοδαπέδια	θέρμανση	υπάρχουν	πλαστικοί	σωλήνες	με	εξωτερική	προστατευτική	
επένδυση	από	δεύτερο	σωλήνα,	μέσα	στον	οποίο	μπορούν	να	κινηθούν	ελεύθερα.	Αυτό	
είναι	σημαντικό	πλεονέκτημα	στην	περίπτωση	τυχόν	αντικατάστασης	του	σωλήνα	της	ροής	
γιατί	μπορεί	να	“τραβηχτεί”	μέσα	από	τον	προστατευτικό	εξωτερικό,	με	τον	τρόπο	που	οι	
ηλεκτρολόγοι	χρησιμοποιούν	την	“ατσαλίνα",	για	να	περάσουν	τα	καλώδια	στους	σωλήνες	
τους.	Συνδέεται	ο	καινούριος	πλαστικός	σωλήνας	στη	μια	άκρη	του	φθαρμένου,	ο	οποίος	
τραβιέται	από	την	άλλη	άκρη,	ώσπου	να	περάσει	μέσα	στον	προστατευτικό	εξωτερικό	ο	
καινούριος.	

46.	Ποιά	είναι	η	επιθυμητή	θερμοκρασιακή	πτώση	στο	δισωλήνιο	σύστημα;	

·	Επιλέγουμε	την	επιθυμητή	θερμοκρασιακή	πτώση	Δt=	tv-tr	στο	σώμα	στα	επίπεδα	των	
15°C	(μέγιστη	τιμή	20°C)	

47.	Πως	υπολογίζουμε	την	απαιτούμενη	παροχή	V	στο	δισωλήνιο	σύστημα;	

·	Με	βάση	το	θερμικό	φορτίο	Q	του	κυκλώματος,	που	ταυτίζεται	με	τις	θερμικές	
απαιτήσεις	(απώλειες)	του	χώρου,	υπολογίζουμε	την	απαιτούμενη	παροχή	V	από	τη	σχέση:	

V=	Q	/	Δt	(συνήθως	το	Q	εκφράζεται	σε	Kcal/h,	οπότε	το	V	προκύπτει	σε	l/h)	

48.	Ποιά	είναι	η	ενδεικτική	ταχύτητα	ροής	στο	δισωλήνιο	σύστημα;	

·	Για	την	παροχή	αυτή	και	με	επιδίωξη	η	ταχύτητα	ροής	να	έχει	αποδεκτή	τιμή	(ν	=0,6	

÷1	m/s),	επιλέγουμε	από	τα	διαγράμματα	σωλήνων	την	κατάλληλη	διάμετρο.	

	



	

	

49.	Τι	ονομάζουμε	πτώση	πίεσης	R	;	και	σε	τι	μονάδες	την	μετράμε;	

·	Πτώση	πίεσης	R	ονομάζετε	η	πτώση	πίεσης	που	προκαλείται	ανά	μέτρο	μήκους	του	
σωλήνα	που	διαλέξαμε,	για	τη	συγκεκριμένη	ταχύτητα	ροής,	λόγω	των	τριβών.	Συνήθως	η	R	
μετριέται	σε	mm	ΣΝ/m	και	το	γινόμενό	της	επί	το	μήκος	L	του	σωλήνα	μας	δίνει	την	πτώση	
πίεσης	σ	αυτόν.	Την	βρίσκουμε	μέσα	από	διαγράμματα.	Είναι	δηλαδή	για	τους	σωλήνες:	

Δρ	=	R	•	L	

50.	Τι	πρέπει	να	συνυπολογίσουμε	για	την	απαραίτητη	διαθέσιμη	πίεση,	ώστε	να	
διατηρείται	η	επιθυμητή	ταχύτητα	ροής	και	η	απαιτούμενη	παροχή;	

Για	να	συμπληρωθεί	η	απαραίτητη	διαθέσιμη	πίεση,	ώστε	να	διατηρείται	η	επιθυμητή	
ταχύτητα	ροής	και	η	απαιτούμενη	παροχή,	πρέπει	να	συνυπολογιστούν	και	οι	αντιστάσεις	
τριβής	που	προκαλούνται	από	τα	κάθε	είδους	εξαρτήματα	του	δικτύου	(διακόπτες,	
καμπύλες,	συστολές	κ.λ.π.)	καθώς	και	τα	σώματα	και	οτιδήποτε	άλλο	περιλαμβάνεται	στο	
δίκτυο.	Αν	συμβολίσουμε	με	Ζ	τις	αντιστάσεις	όλες	αυτές,	η	συνολική	Δρ	γίνεται:	

ΔΡ	=	R	•	L	+	Ζ	

51.	Από	πού	βρίσκουμε	τους	συντελεστές	ζ	κάθε	στοιχείου;	

Για	κάθε	στοιχείο	βρίσκουμε	από	πίνακες	τον	αντίστοιχο	συντελεστή	τοπικής	αντίστασης	ζ.	

52.	Ποιά	είναι	η	θερμοκρασιακή	πτώση	στο	βρόγχο	στο	μονοσωλήνιο	σύστημα;	

·	Η	θερμοκρασιακή	πτώση	στο	βρόχο	συνήθως	λαμβάνεται	μικρότερη	από	το	σώμα	του	
δισωλήνιου	(10	÷15°C).	Αυτό	γίνεται	για	να	μην	έχουμε	μεγάλη	καθυστέρηση	στη	θέρμανση	
των	σωμάτων.	Μπορεί	να	αυξηθεί	έως	το	όριο	των	20°C	σε	περιπτώσεις	σωμάτων	με	μικρό	
περιεχόμενο	νερού,	τα	οποία	ζεσταίνονται	πιο	γρήγορα.	

53.	Πως	εκφράζονται	οι	αντιστάσεις	τριβής	των	εξαρτημάτων	του	μονοσωληνίου	δικτύου;	
(τι	ονομάζουμε	ισοδύναμο	μήκος	σωλήνα)	

·	Οι	αντιστάσεις	τριβής	των	κάθε	είδους	εξαρτημάτων	του	δικτύου	συχνά	εκφράζονται	με	
το	ισοδύναμο	μήκος	του	σωλήνα	στον	οποίο	συνδέονται,	με	το	μήκος	δηλαδή	του	σωλήνα	
που	θα	προκαλούσε	τις	ίδιες	απώλειες	τριβών	για	τη	συγκεκριμένη	παροχή	και	
ταχύτητα.Στην	περίπτωση	αυτή	η	έχουμε	την	σχέση:Δρ	=	R	(L	+	L	ισ)όπου	Lισ	το	ισοδύναμο	
μήκος	των	εξαρτημάτων.	

54.	Από	τι	εξαρτάται	το	ισοδύναμο	μήκος	των	εξαρτημάτων	στο	μονοσωλήνιο	σύστημα;	

Το	ισοδύναμο	μήκος	των	εξαρτημάτων	εξαρτάται:·	από	το	είδος,·	την	παροχή	και	·	την	
ποιότητα	τους.Παρουσιάζει	ποικιλία	τιμών	και	πρέπει	να	τις	αναζητούμε	στα	φυλλάδια	των	
κατασκευαστών.	



	

	

55.	Αναφέρατε	ενδεικτικές	τιμές	ισοδύναμου	μήκους	για	χάλκινα	εξαρτήματα	

Ενδεικτικά	αναφέρουμε	τις	παρακάτω	τιμές	για	χαλκό:	

·	Διακόπτες	σωμάτων	2	÷	4	m	(του	αντίστοιχου	σωλήνα)	

·	Ρυθμιστικές	βαλβίδες	συλλεκτών	(εντελώς	ανοιχτές)	2	÷	3	m	

·	Καμπύλες	με	κουρμπαδόρο	0,15÷0,30	m	

·	Καμπύλες	έτοιμες	(εξαρτήματα)	0,5÷0,8	m	

56.	Πως	υπολογίζουμε	την	διάμετρο	μιας	κεντρικής	στήλης-γραμμής;	

Για	να	βρούμε	την	παροχή	της:	

·	θεωρούμε	δεδομένη	την	Δt	=	tv-tr	(συνήθως	15°C)	κάθε	κυκλώματος	που	τροφοδοτείται	
από	αυτό,	

·	οπότε	είναι	V	=	Q	/	Δt.	

·	Εννοείται	ότι	η	παροχή	κάθε	τμήματος	ισούται	με	το	άθροισμα	των	παροχών	όλων	

των	κλάδων	του.	

·	Ταυτόχρονα	υπολογίζονται	και	οι	πτώσεις	πίεσης	όλων	των	τμημάτων	των	κεντρικών	

γραμμών.	

57.	Ποιο	τμήμα	θεωρείτε	το	δυσμενέστερο	κύκλωμα	στο	δίκτυο	κεντρικής	θέρμανσης;	

Στις	μελέτες	Κεντρικής	Θέρμανσης	το	δυσμενέστερο	κύκλωμα	του	δικτύου	επιλέγεται	
εκείνο	που	εκτιμάμε	ότι	μπορεί	να	έχει	τη	μεγαλύτερη	Δρ,δηλαδή:	

·	τη	μεγαλύτερη	διαδρομή	

·	και	τα	περισσότερα	στοιχεία,	

·	σε	συνδυασμό	και	με	μεγάλο	απαιτούμενο	θερμικό	φορτίο.	

58.	Πως	ορίζεται	η	συνολική	διαδρομή	του	δικτύου;	

Η	συνολική	διαδρομή	του	δικτύου	ορίζεται	από	τα	άκρα	του	δικτύου	Α-Κ	

(κατάθλιψη	-	αναρρόφηση	του	κυκλοφορητή).	Αυτή	είναι	η	απαιτούμενη	Δρ	για	την	

εγκατάσταση	και	θα	χρησιμοποιηθεί	για	την	επιλογή	του	κυκλοφορητή	σε	συνδυασμό	με	

την	απαιτούμενη	συνολική	παροχή.	



	

	

59.	Ποιά	είναι	η	απαιτούμενη	Δp	για	την	εγκατάσταση	και	για	την	επιλογή	του	
κυκλοφορητή;	

Η	απαιτούμενη	Δρ	για	την	εγκατάσταση	και	για	την	επιλογή	του	κυκλοφορητή	σε	
συνδυασμό	με	την	απαιτούμενη	συνολική	παροχή	είναι	αυτή	που	ορίζεται	στα	άκρα	του	
δικτύου	Α-Κ	(κατάθλιψη	-	αναρρόφηση	του	κυκλοφορητή)	Για	τα	υπόλοιπα	κυκλώματα	Για	
κάθε	άλλο	κύκλωμα	του	δικτύου,	εκτός	του	δυσμενέστερου,	γίνεται	η	εξής	προσέγγιση:	

60.	Πως	υπολογίζουμε	την	διάμετρο	ενός	κυκλώματος	στο	δίκτυο	πέρα	του	
δυσμενέστερου;	

·	Υπολογίζεται	η	διαθέσιμη	Δρ	του	κυκλώματος,αφού	αφαιρεθούν	από	τη	συνολική	οι	
πτώσεις	πίεσης	που	διατίθενται	για	τη	ροή	από	τα	άκρα	του	δικτύου	ως	τα	άκρα	του	
κυκλώματος,	δηλαδή	για	τη	ροή	στις	στήλες	τροφοδότησης	του	κυκλώματος.Για	κυκλώματα	
της	ίδιας	κατακόρυφης	στήλης	και	του	ίδιου	ορόφου,	η	διαθέσιμη	πίεση	είναι	ίδια.	

·	Για	κυκλώματα	της	ίδιας	κατακόρυφης	στήλης	αλλά	διαφορετικού	ορόφου,	η	διαθέσιμη	
πίεση	στο	χαμηλότερο	είναι	μεγαλύτερη	κατά	τις	αντιστάσεις	τριβών	της	στήλης	(και	των	
δύο	σωλήνων)	μεταξύ	των	δύο	ορόφων.	

·	Επιλέγεται	ο	σωλήνας	και	η	επιθυμητή	Δt,προσδιορίζεται	η	παροχή	για	το	θερμικό	φορτίο	
του	κυκλώματος	από	τη	σχέση	V	=	Q/	Δt	και	ελέγχεται,αν	η	ταχύτητα	που	θα	προκύψει	με	
βάση	την	παροχή	αυτή	είναι	μέσα	στα	ανεκτά	όρια.	Στη	συνέχεια	υπολογίζεται	η		ιτούμενη	
Δρ	για	την	παροχή	αυτή	και	ρυθμίζεται,	αν	είναι	απαραίτητο,	η	διαφορά	της	από	την	
διαθέσιμη	Δρ.Ο	έλεγχος	μπορεί	να	γίνει	και	ως	εξής:	

·	Επιλέγεται	μια	διάμετρος	σωλήνα,	ώστε	η	ταχύτητα	ροής	ν	να	είναι	μέσα	στα	επιθυμητά	
όρια	(0,6	÷1	m	/	s)	και	να	δίνει	για	το	συνολικό	μήκος	του	κυκλώματος	(πραγματικό	και	
ισοδύναμο	μήκος	των	εξαρτημάτων)	τόση	πτώση	πίεσης	όση	είναι	η	διαθέσιμη.·	Έτσι	έχει	
προσδιοριστεί	και	η	παροχή	V	,	ελέγχεται	αν	η	θερμοκρασιακή	πτώση	Δt	που	προκύπτει	για	
το	θερμικό	φορτίο	Q	του	κυκλώματος	είναι	μέσα	στα	παραδεκτά	όρια	(10÷15°C	για	βρόχους	
μονοσωλήνιου	και	έως	το	πολύ	20°C	για	κυκλώματα	σωμάτων	δισωλήνιου).	Υπενθυμίζουμε	
τη	σχέση	Δt	=	Q	/	V.	Προσπαθούμε,	αν	αυτό	είναι	εφικτό,	να	έχουμε	για	τα	οριζόντια	
κυκλώματα	τις	ίδιες	διαμέτρους	σωλήνων,	ώστε	να	διευκολύνεται	η	προμήθειά	τους	και	η	
δουλειά	του	τεχνίτη	που	θα	κατασκευάσει	το	δίκτυο,	να	αποφεύγονται	δε	και	ενδεχόμενα	
λάθη.	

61.	Τι	κάνουμε	για	να	αποφύγουμε	κυκλώματα	με	πολύ	ευνοϊκά	χαρακτηριστικά	σε	
σχέση	με	το	δυσμενέστερο	(μικρά	μήκη,	μικρά	θερμικά	φορτία)	;	

Σε	περιπτώσεις	κυκλωμάτων	με	πολύ	ευνοϊκά	χαρακτηριστικά	σε	σχέση	με	το	

δυσμενέστερο	(μικρά	μήκη,	μικρά	θερμικά	φορτία).	

·	αρχικά	ελέγχεται	η	δυνατότητα	χρησιμοποίησης	σωλήνα	μικρότερης	διαμέτρου.	



·	Αν	και	πάλι	αυτά	τα	ευνοϊκά	χαρακτηριστικά	οδηγούν	σε	μεγάλες	παροχές	-	

ταχύτητες	και	πολύ	μικρές	θερμοκρασιακές	πτώσεις,	χρησιμοποιούνται	οι	

δυνατότητες	ρύθμισης	των	διακοπτών.	Πράγματι,	με	το	κατάλληλο	"κλείσιμο"	του	

ρυθμιστικού	διακόπτη	ενός	σώματος	(στο	δισωλήνιο)	ή	ενός	βρόχου	(στο	συλλέκτη	

του	μονοσωλήνιου),	προστίθεται	ουσιαστικά	μια	επιπλέον	πτώση	πίεσης	στο	

κύκλωμα	και	έτσι	το	υπόλοιπο	της	διαθέσιμης	πίεσης	μπορεί	να	πάρει	τιμές	που	

είναι	κατάλληλες	για	την	ικανοποίηση	των	όρων	αυτών.	

62.	Τι	ονομάζουμε	καμπύλη	λειτουργίας	δικτύου;	

Πρόκειται	για	μια	καμπύλη	γραμμή,	σε	ένα	σύστημα	συντεταγμένων	με	άξονες	Δρ	και	V,	
που	σχηματίζεται	από	τα	ζεύγη	των	αντιστοίχων	τιμών	(Δρ	και	V)	σε	κάθε	
κατάσταση,δεδομένου	ότι	σε	κάθε	τιμή	συνολικής	παροχής	(άρα	και	ταχύτητας)	αντιστοιχεί	
μια	ορισμένη	τιμή	απωλειών	τριβής	(άρα	και	απαιτούμενης	πίεσης).	

	

	

	

63.	Τι	παριστάνουν	τα	ζεύγη	τιμών	Δp	-	V	που	προκύπτουν	σε	σύστημα	συντεταγμένων	με	
άξονες	Δp	-	V	,	Τι	προκύπτει	όταν	ενώσουμε	αυτές	τις	τιμές;	

Τα	ζεύγη	τιμών	Δp	-	V	που	προκύπτουν	παριστάνουν	αντίστοιχα	"σημεία	

λειτουργίας"	του	κυκλώματος	και	σημειώνονται	στο	σύστημα	συντεταγμένων	με	άξονες	Δρ	

και	V.	Όταν	τα	ενώσουμε	προκύπτει	η	καμπύλη	της	λειτουργίας	του	δικτύου.	

64.	Τι	μπορούμε	να	καταλάβουμε	από	την	μορφή	λειτουργίας	της	καμπύλης	λειτουργίας	
του	δικτύου;	

Από	την	μορφή	της	καμπύλης	εξηγείται	από	το	γεγονός	ότι:	

·	η	παροχή	(V)	αυξάνεται	ανάλογα	με	την	ταχύτητα	ροής	(υ)	για	τη	συγκεκριμένη	

διατομή,	

·	ενώ	η	πτώση	πίεσης	(Δρ)	αυξάνεται	ανάλογα	με	το	τετράγωνο	της	ταχύτητας	ροής	

(υ	2)	

	

	



.65.	Τι	μας	δίνει	η	εξέταση	της	καμπύλης	λειτουργίας	ενός	κυκλώματος	του	δικτύου;	

Η	εξέταση	της	καμπύλης	δείχνει	παραστατικά	ότι:	

·	αν	αυξηθεί	η	διαθέσιμη	Δρ	λόγω	λειτουργίας	μέρους	του	δικτύου,	θα	έχουμε	αύξηση	

της	παροχής	και	της	ταχύτητας	με	ενδεχόμενους	θορύβους	(σφυρίγματα).	

·	αν	μειωθεί	η	απαιτούμενη	Δρ	του	κυκλώματος	λόγω	τροποποίησης	των	στοιχείων	

του	(αύξηση	διαμέτρων	ή	μείωση	μηκών),	θα	έχουμε	τα	ίδια	αποτελέσματα	που	

προαναφέρθηκαν.	

·	αν	μειωθεί	η	διαθέσιμη	Δρ	λόγω	επεμβάσεων	στο	δίκτυο	(αλλαγή	κυκλοφορητή	ή	

προσθήκη	και	άλλων	στοιχείων),	θα	έχουμε	μείωση	της	παροχής	και	της	θερμικής	

απόδοσης	του	κυκλώματος.	

·	αν	αυξηθεί	η	απαιτούμενη	Δρ	του	κυκλώματος	λόγω	τροποποίησης	των	στοιχείων	

του	(μείωση	διαμέτρων	ή	αύξηση	μηκών	ή	προσθήκη	στοιχείων),	θα	έχουμε	επίσης	

μείωση	της	παροχής	και	της	θερμικής	απόδοσης	του	κυκλώματος.	

Αντίστοιχη	είναι	η	μορφή	της	χαρακτηριστικής	καμπύλης	του	όλου	δικτύου	αλλά	πολύ	πιο	

δύσκολη	η	χάραξή	της.	Ισχύουν	επίσης	αντίστοιχα	συμπεράσματα	με	αυτά	που	

προαναφέρθηκαν.	Είναι	άρα	φανερό	ότι	οποιεσδήποτε	τροποποιήσεις	στα	στοιχεία	ενός	

μελετημένου	δικτύου	θα	προκαλέσουν	μικρές	ή	μεγάλες	αποκλίσεις	από	την	ισορροπημένη	

λειτουργία	και	την	ικανοποιητική	απόδοση	της	εγκατάστασης.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


