
 

 

1.Να υπολογιςτεί θ παροχι πετρελαίου ενόσ καυςτιρα, ο 
οποίοσ εργάηεται ςε λζβθτα κερμικισ ιςχφοσ QΛ=320.000 
Kcal/h και ο βακμόσ απόδοςθσ του λζβθτα είναι n=80%. 
Δίνεται θ κερμογόνοσ δφναμθ του πετρελαίου Η=10.000 
Kcal/kg. 
 

2.Καυςτιρασ εργάηεται ςε λζβθτα ιςχφοσ Q
Λ
=64000 Kcal/h και 

καταναλϊνει w=8 Kg/h πετρζλαιο. Ποιοσ είναι ο βακμόσ 
απόδοςθσ του λζβθτα, όταν είναι γνωςτό ότι θ κερμογόνοσ 
δφναμθ του πετρελαίου είναι Η=10000Kcal/Kg; 
 
3.Καυςτιρασ εργάηεται ςε λζβθτα και καταναλϊνει w=8 Kg/h 
πετρζλαιο. Να βρεκεί θ ιςχφσ του λζβθτα, όταν είναι γνωςτό 
ότι θ κερμογόνοσ δφναμθ του πετρελαίου είναι 
Η=10000Kcal/Kg και ο βακμόσ απόδοςθσ του λζβθτα είναι 
90%; 
 
4.Ποια κα είναι θ παροχι του κυκλοφορθτι ςε l/h, ο οποίοσ κα 
ςυνεργαςτεί με λζβθτα κερμικισ ιςχφοσ QΛ=150.000 Kcal/h, 
όταν είναι γνωςτό ότι το νερό αναχωρεί από το λζβθτα με 
κερμοκραςία tv=90°C και επιςτρζφει με κερμοκραςία tr=75°C. 
 
5.Ποια κα είναι θ κερμικι ιςχφσ του λζβθτα αν θ παροχι του 
κυκλοφορθτι είναι 4500 l/h, και  είναι γνωςτό ότι ςτθν 
εγκατάςταςθ το νερό αναχωρεί από το λζβθτα με 
κερμοκραςία tv=90°C και επιςτρζφει με κερμοκραςία tr=80°C. 
 
6.Η παροχι του κυκλοφορθτι είναι 1000 l/h, και  ςυνεργάηεται 
με λζβθτα κερμικισ ιςχφοσ QΛ=150.000 Kcal/h, είναι γνωςτό 
ότι το νερό αναχωρεί από το λζβθτα ςε κερμοκραςία tv=90°C 
Να βρεκεί ςε τι κερμοκραςία επιςτρζφει το νερό ; 
 
7. Να υπολογιςτεί θ διατομι τθσ καπνοδόχου ενόσ λζβθτα 
ιςχφοσ Qλ=172000Kcal/h, όταν το φψοσ τθσ είναι H=25m και ο 
ςυντελεςτισ μορφισ τθσ n=1100. 



 

 

8. Δφο ίδιοι κυκλοφορθτζσ ζχουν ο κάκε ζνασ μανομετρικό 
Hk = 5m ςτιλθσ νεροφ και παροχι V = 20m3/h. 
Ζθτοφνται : 
1. Το μανομετρικό και θ παροχι τθσ ςυςτοιχίασ όταν 
αυτοί ςυνδεκοφν παράλλθλα. 
2. Το μανομετρικό και θ παροχι τθσ ςυςτοιχίασ όταν 
αυτοί ςυνδεκοφν ςε ςειρά. 
 

9. Δφο χϊροι Χ1 και Χ2 ζχουν κερμικζσ απϊλειεσ Q1 = 4000 
Kcal/h και Q2 = 1000 Kcal/h, αντίςτοιχα. Στο χϊρο Χ1 
τοποκετείται ςϊμα Σ1 και ςτο χϊρο Χ2 ςϊμα Σ2, τα οποία 
ςυνδζονται με βρόχο μονοςωλθνίου ςυςτιματοσ. Το νερό 

ειςζρχεται ςτο βρόχο με κερμοκραςία tv = 90 C και εξζρχεται 

από το βρόχο με κερμοκραςία tr = 70 C. Και οι δφο χϊροι 

ζχουν κερμοκραςία tx = 20 C. 
Η προρρφκμιςθ των διακοπτϊν των ςωμάτων είναι 100%. 
α. Ζθτοφνται: θ μζςθ κερμοκραςία (tm) και θ ενεργόσ 
κερμοκραςιακι διαφορά (tεν) για το κάκε ςϊμα όταν : 
1. Η ςειρά ςφνδεςθσ είναι Σ1, Σ2. 
2. Η ςειρά ςφνδεςθσ είναι Σ2, Σ1. 
3.Η ενεργόσ κερμοκραςιακι διαφορά tεν για το κάκε ςϊμα, 
όταν θ προρρφκμιςθ για τα δφο ςϊματα Σ1 και Σ2 είναι 50% 
και για τα δυο ςϊματα . 
4. Η ενεργόσ κερμοκραςιακι διαφορά tεν για το κάκε ςϊμα, 
όταν θ προρρφκμιςθ είναι 50% για το ςϊμα Σ1 και 100% για το 
ςϊμα Σ2 . 
β. Γιατί, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ ςφνδεςθ με ςειρά Σ1, Σ2 είναι 
προτιμότερθ; 
γ. Ποια από τισ ςυνδζςεισ ςτισ περιπτϊςεισ 1, 3, 4 είναι 
προτιμότερθ και γιατί; 
 


