
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1: 

Α1. α) Λάθος 

       β) Σωστό 

       γ) Λάθος 

       δ) Σωστό 

       ε) Σωστό 

 

Α2. 1 – γ 

       2 – δ 

       3 – α  

       4 – β 

       5 – στ  

 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1. (276 σελίδα βιβλίου) 

Θερμοκρασία υγροφ βολβοφ TWB (℃) ό διαφορετικϊ θερμοκραςύα 
υγρού θερμόμετρου εύναι η θερμοκραςύα που δεύχνει ϋνα κοινό 
υδραργυρικό θερμόμετρο, όταν ο θϊλαμοσ-βολβόσ υδραργύρου του 
περιτυλύγεται από ϋνα υγρό (από αποςταγμϋνο νερό) βαμβακερό 
κομμϊτι ύφαςμα, το οπούο βρύςκεται υπό την επύδραςη ρεύματοσ 
αϋρα. Η ροό του αϋρα εξαςφαλύζει εξϊτμιςη του νερού ςτο 
βαμβακερό ύφαςμα, ενώ παρϊλληλα η ϋνδειξη που φϋρει το 
περιτυλιγμϋνο θερμόμετρο εύναι χαμηλότερη από εκεύνη του κοινού 
ξηρού θερμόμετρου (χωρύσ περιτύλιξη) κατϊ ϋνα ποςό ανϊλογο με 
το περιεχόμενο του αϋρα ςε υγραςύα.  

 



 

 

Β2. (107 ςελύδα βιβλύου) 

Υπόψυκτο υγρό 

Ονομϊζεται το υγρό που βρύςκεται ςε θερμοκραςύα χαμηλότερη από 
τη θερμοκραςύα ατμοπούηςησ που αντιςτοιχεύ ςτην πύεςη του (π.χ. 
ςχ4,1) 

Υπϋρθερμοσ ατμόσ 

Ονομϊζουμε τον ατμό που βρύςκεται ςε θερμοκραςύα υψηλότερη 
από τη θερμοκραςύα ατμοπούηςησ (π.χ. ςχ4,1) 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Γ1. Για να προςδιοριςτεύ το πόςο αποδοτικόσ εύναι ϋνασ ψυκτικόσ 
κύκλοσ, ϋχει καθοριςτεύ ϋνα μϋτρο αντύςτοιχο με το βαθμό απόδοςησ 
των θερμικών μηχανών. 

Ονομϊζεται ο ςυντελεςτόσ ςυμπεριφορϊσ και ςυμβολύζεται με το 
C.O.P.  

Ορύζεται ωσ το πηλύκο τησ ωφϋλιμησ ιςχύοσ τησ μηχανόσ (ςτη 
περύπτωςη τησ ψυκτικόσ μηχανόσ τησ ψυκτικόσ ιςχύοσ) προσ την 
καταναλιςκόμενη ιςχύ(για τισ ψυκτικϋσ μηχανϋσ, την ιςχύ του 
ςυμπιεςτό)  

COP =



 
 

 
  

O ςυντελεςτόσ ςυμπεριφορϊσ (C.O.P.)  εύναι ϋνα αδιϊςτατο μϋγεθοσ 
(χωρύσ μονϊδεσ) εύναι θετικόσ αριθμόσ και οι τιμϋσ του ποικύλουν 
από τη μια εγκατϊςταςη ςτην ϊλλη. Σε αντύθεςη με το βαθμό 
απόδοςησ τησ θερμικόσ μηχανόσ ο οπούοσ παύρνει  τιμϋσ από 0 ϋωσ 1, 
ο ςυντελεςτόσ ςυμπεριφορϊσ μπορεύ να παύρνει και τιμϋσ 
μεγαλύτερεσ από 1. 

 

Γ2. (149 ςελύδα βιβλύου) 

Ο πϊγοσ δημιουργεύ θερμικό μόνωςη και εμποδύζει τη μετϊδοςη 
θερμότητασ από τον αϋρα προσ την κρύα μεταλλικό επιφϊνεια . Όςο 
αυξϊνεται το ςτρώμα του πϊγου , τόςο χειροτερεύει η κατϊςταςη. 
Με ϊλλα λόγια πϋφτει η ψυκτικό απόδοςη τησ εγκατϊςταςησ. 



 

 

Από τον ςχηματιςμό μεγϊλων ποςοτότων πϊγου προκαλούνται 
μηχανικϋσ βλϊβεσ και παραμορφώςεισ των ςωλόνων ό των 
πτερυγύων. 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπύζεται με τακτικό απόψυξη των 
ςτοιχεύων ατμοπούηςησ (αποπϊγωςη). 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Δ1. (179 ςελύδα βιβλύου) 

Επιλογό 5 από τα παρακϊτω: 

1. Να μην εύναι δηλητηριώδεσ ό τοξικό  
2. Να μην εκρόγνυται 
3. Να μην εύναι διαβρωτικό 
4. Να μην αναφλϋγεται εύκολα 
5. Να ανιχνεύεται εύκολα ώςτε να εντοπύζονται οι τυχόν 

διαρροϋσ  
6. Να ϋχει χαμηλό θερμοκραςύα βραςμού ςε ατμ. μπύεςη 
7. Να εύναι ςταθερόσ χημ. ςύςταςησ  
8. Να μην καταςτρϋφει τισ λιπαντικϋσ ιδιότητεσ του λαδού 

λύπανςησ  
9. Να ϋχει υψηλό λανθϊνουςα θερμότητα ατμοπούςησ 
10. Να ϋχει μικρό ειδικό όγκο 

 

Δ2. (295 ςελύδα βιβλύου διϊγραμμα 10,10) 

Θερ. Ξηρού αϋρα: μεταβϊλλεται (+) 

Θερ. Υγρού αϋρα: μεταβϊλλεται (+) 

Θερ. Υγρ-ςημειο δροσ: ςταθερό (=) 

Σχ. Υγραςύα: μεταβϊλλεται (-) 

Λόγοσ υγρότητασ: ςταθερόσ (=) 

 

 


