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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
: Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015
: 8.00 – 10.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) και δώδεκα ( )
σελίδες.
ΛΥΣΕΙΣ
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 7 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1. Ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας χρησιμοποιείται για :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

το χειμώνα
το καλοκαίρι
το χειμώνα και το καλοκαίρι
αερισμό – εξαερισμό των χώρων

2. Σε δημόσια κολυμβητική δεξαμενή με όγκο νερού 180 m3, γίνεται ανακύκλωση του
νερού της 6 φορές, το εικοσιτετράωρο. Η δυναμικότητα της αντλίας είναι :
(α) 30 m3/h
(β) 60 m3/h
(γ) 45 m3/h
(δ) 25 m3/h
3. Οι τύποι των στομίων αέρα (γρίλιες) που χρησιμοποιούν διαφράγματα ροής
(τάμπερ) είναι της :
(α) παροχής
(β) οροφής
(γ) επιστροφής
(δ) τοίχου
4. Σε ένα γραφείο που έχει όγκο 300 m3 εργάζονται δέκα (10) άτομα με απαιτήσεις
νωπού αέρα (φρέσκου αέρα) 15 m3 / h για κάθε άτομο. Ο αριθμός αλλαγών νωπού
αέρα ανά ώρα (ΑCH) είναι :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3.0
0.5
2.0
1.5

5. Η διαδικασία της αντίστροφης ροής (backwash) του νερού κολυμβητικής δεξαμενής
πραγματοποιείται στα φίλτρα :
(α) αντίστροφης όσμωσης
(β) φυσιγγίων
(γ) διατομικής γης
(δ) άμμου
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6. Η ηχομόνωση στους αεραγωγούς κλιματισμού τοποθετείται:
(α) μακριά από τα μηχανήματα μεταφοράς του αέρα
(β) μέσα στους αεραγωγούς
(γ) αντίθετα με την κατεύθυνση ροής του αέρα
(δ) εξωτερικά των αεραγωγών
7. Η υπερθέρμανση της γης οφείλεται :
(α) στην τρύπα του όζοντος
(β) στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
(γ) στα ψυκτικά μέσα που περιέχουν χλώριο
(δ) στην όξινη βροχή
8. Να γράψετε τέσσερα (4) ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται στα
συστήματα ψύξης και δεν έχουν καμία επίδραση στη στοιβάδα του όζοντος.
(α) R410A
(β) R407C
(γ) R600a
(δ) Αμμωνία (R707),
(ε) R404A
(ζ) R134a
9. Να γράψετε τέσσερις (4) τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται μείωση των
απωλειών θερμότητας μιας οικοδομής.
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Είδος θερμομόνωσης (υαλοβάμβακας, πολυστερίνη, κενό αέρα)
Πάχος θερμομόνωσης
Οικοδομικά υλικά κατασκευής (π.χ. διπλός τοίχος, διπλά γυαλιά)
Ποιότητα κατασκευής (αν εφαρμόζουν καλά τα διάφορα στοιχεία)

10. Να ονομάσετε τέσσερα (4) στοιχεία του αέρα που ελέγχονται, από τα συστήματα
αυτόματου ελέγχου, στον κλιματισμό.
.
(α) θερμοκρασία
(β) υγρασία
(γ) καθαρότητα του αέρα
(δ) ταχύτητα κίνησης του αέρα (θόρυβος)
(ε) ανανέωση του αέρα
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11. Να αντιστοιχίσετε τον εξοπλισμό των δεξαμενών υγρών καυσίμων που
αναγράφεται στη στήλη Α, με τις αντίστοιχες ορθές προτάσεις της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. καταμέτρηση καυσίμου
2. διακόπτης αδειάσματος
3. εξαεριστήρας
4. διακόπτης παροχής καυσίμου

1
2
3
4

(α) πιο ψηλά από τον πυθμένα
(β) διαφυγή αέρα κατά το γέμισμα
(γ) στο μέσο της δεξαμενής
(δ) αριθμημένη ράβδος
(ε) βυθός δεξαμενής
(ζ) θυρίδα ελέγχου

δ
ε
β
α

12. Στο Σχήμα 1 φαίνεται ένα σύστημα κλιματισμού με ψύκτη νερού – νερού.
Να συμπληρώσετε τα κενά του Πίνακα 1 με τα αριθμημένα μέρη του συστήματος
από 1 μέχρι 8.

Σχήμα 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Πίνακας 1
Πύργος ψύξης
Ανεμιστήρας
Διακόπτης (ρουπινέττο)
Αντλία ανακυκλοφορίας νερού
Εκτονωτικό μέσο (εκτονωτική βαλβίδα)
Ατμοποιητής
Συμπιεστής
Συμπυκνωτής
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Στο Σχήμα 2 φαίνεται μια συσκευή που χρησιμοποιείται στα κεντρικά συστήματα
κλιματισμού.
(α) Να κατονομάσετε τη συσκευή.
(β) Να κατονομάσετε τέσσερα (4) μέρη της συσκευής.
(γ) Να γράψετε τέσσερεις (4) λειτουργίες που πραγματοποιεί στα κεντρικά
συστήματα κλιματισμού.

Σχήμα 2
(α) Κεντρική μονάδα κλιματισμού (A.H.U)
(β)
1
2
3
4
5
6
7
8

Τμήμα ανάμειξης νωπού και επιστρεφόμενου αέρα
Φίλτρα
Στοιχείο ψύξης
Στοιχείο θέρμανσης
Τμήμα ύγρανσης και αφύγρανσης
Ανεμιστήρας
Ηλεκτροκινητήρας
Λεκάνη συλλογής νερού

(γ)
Η συσκευή αυτή πραγματοποιεί τις πιο κάτω λειτουργίες :
 Κυκλοφορεί τον αέρα από και προς τον κλιματιζόμενο χώρο
 Φιλτράρει τον αέρα
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Ψύχει τον αέρα
Θερμαίνει τον αέρα
Υγραίνει τον αέρα
Αφυγραίνει τον αέρα
Αναμιγνύει τον νωπό με τον κλιματιζόμενο αέρα

14. Στο Σχήμα 3 φαίνονται τρεις εξαεριστήρες.
(α) Να κατονομάσετε τους τύπους τους.
(β) Να εξηγήσετε ποιο σκοπό εξυπηρετούν.
(γ) Να γράψετε τους δύο (2) παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την ορθή
επιλογή της δυναμικότητας τους.

(i)

(ii)

(iii)

Σχήμα 3
(i) Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
(ii) Αξονικός ανεμιστήρας
(ii) Ελικοφόρος ανεμιστήρας
(β) Οι εξαεριστήρες αερισμού – εξαερισμού χρησιμοποιούνται για την
εξαγωγή του μολυσμένου αέρα από ένα κλειστό χώρο και την εισαγωγή φρέσκου
αέρα από το περιβάλλον.
(γ)
1. Όγκος του εξαεριζόμενου χώρου
2. Οι αλλαγές του αέρα στη μονάδα του χρόνου
Στο Σχήμα 4 φαίνεται τοίχος σε τομή, από τούβλα με επίχρισμα (σουβάς) και στις
δύο πλευρές του. Να υπολογίσετε το συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας u
του τοίχου με τα πιο κάτω δεδομένα:
δ = 250 mm (τούβλο)
δ1 = δ2 = 30 mm (επίχρισμα)
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α1 = 7
α2 = 20
Κ επιχρίσματος 0,36 W/m °C
Κ τούβλου 1,00 W/m °C

Σχήμα 4

16. Στο Σχήμα 5 φαίνεται μια μονάδα κλιματισμού διαιρεμένου τύπου.
(α) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα που έχουν οι μονάδες αυτές έναντι των
μονάδων τύπου παραθύρου.
(β) Να συμπληρώσετε τα κενά του Πίνακα 2, επιλέγοντας από την πιο κάτω
ψυκτική ορολογία: αέριο χαμηλής πίεσης, αέριο ψηλής πίεσης, υγρό
ψηλής πίεσης, υγρό χαμηλής πίεσης, ζεστός αέρας, κρύος αέρας.
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(α)

Αθόρυβες, οικονομικές στην κατανάλωση ρεύματος, εύκολη εγκατάσταση
και συντήρηση, πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης των μονάδων.

Πίνακας 2

Κατάσταση ψυκτικού μέσου μέσα στις
σωλήνες
Κύκλος
λειτουργίας
μονάδας
Ψύξη καλοκαίρι
Θέρμανση χειμώνας

Σωλήνας μεγάλης
διαμέτρου

Σωλήνας μικρής
διαμέτρου

Θερμοκρασία αέρα στην έξοδο

Εξωτερική
μονάδα

Εσωτερική
μονάδα

Αέριο χαμηλής
πίεσης

Υγρό χαμηλής
πίεσης

Ζεστός
αέρας

Κρύος
αέρας

Αέριο ψηλής
πίεσης

Υγρό ψηλής
πίεσης

Κρύος
αέρας

Ζεστός
αέρας
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Στο Σχήμα 6 φαίνεται ένα σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας που εξυπηρετεί
ένα διώροφο κτίριο.
(α) Να συμπληρώσετε στον Πίνακα 3 τα αριθμημένα μέρη του συστήματος από 1
μέχρι 6.
(β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του συστήματος

Σχήμα 6
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Αριθμημένα
μέρη

Ονομασία

1

Αντλία θερμότητας

2

Τοπική μονάδα κλιματισμού ανεμιστήρα- στοιχείο (F.C.U)

3

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αέρα (A.H.U)

4

Αεραγωγός παροχής

5

Στόμια παροχής αέρα (γρίλιες)

6

Κυκλοφορητής νερού από αντλία θερμότητας προς FCU, και AHU

Πίνακας 3

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6, η αντλία θερμότητας στην οροφή του κτιρίου το καλοκαίρι
ψύχει το νερό και το χειμώνα το θερμαίνει. Το ψυχρό ή θερμό νερό με τη βοήθεια του
κυκλοφορητή μεταφέρεται μέσω των σωληνώσεων στους εναλλάκτες θερμότητας της
κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (AHU) και των τοπικών μονάδων κλιματισμού
(F.C.Us). Ο κλιματισμένος ψυχρός ή θερμός αέρας μεταφέρεται από την κεντρική
μονάδα κλιματισμού (AHU) μέσω των αεραγωγών παροχής στα στόμια παροχής αέρα
που βρίσκονται στους διάφορους χώρους και στη συνέχεια επιστρέφει πίσω στην
κεντρική μονάδα κλιματισμού (AHU) μέσω των αεραγωγών επιστροφής για
επαναεπεξεργασία και επανάληψη της λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή
τόσο η ψύξη όσο και η θέρμανση των χώρων.
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18. Στο Σχήμα 7 φαίνεται μια κολυμβητική δεξαμενή και ο εξοπλισμός της.
(α) Να συμπληρώσετε στον Πίνακα 4 τα αριθμημένα μέρη της κολυμβητικής
δεξαμενής από 1 μέχρι 8.
(β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

Σχήμα 7
Πίνακας 4
Αριθμημένα
μέρη

Ονομασία

1

Κύριο σημείο αναρρόφησης (drain)

2

Ξαφριστήρας (skimmer)

3

Αντλία - κυκλοφορητής

4

Φίλτρο άμμου

5

Σωλήνας αδειάσματος νερού πισίνας

6

Πολυεδρική βαλβίδα
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7

Σημείο εισαγωγής νερού (inlet)

8

Σημείο σύνδεσης σκούπας

Η αντλία αναρροφά νερό από το κύριο σημείο αναρρόφησης, τους ξαφριστήρες και το
σημείο καθαρισμού. Το νερό περνά μέσα από το φίλτρο νερού όπου κατακρατούνται
οι ακαθαρσίες και επιστρέφει καθαρό και απαλλαγμένο από μικρόβια
(χρησιμοποιούνται απολυμαντικά υλικά) με τη βοήθεια σωληνώσεων, από τα σημεία
εισαγωγής μέσα στην κολυμβητική δεξαμενή.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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