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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ 
ΘΕΜΑ 10 
α. Να αναφέρετε τους λόγους που οι εξατµιστικοί συµπυκνωτές καταναλώνουν νερό κατά τη 

λειτουργία τους.                                                                                                                  Μονάδες 6 
β. Να εξηγήσετε πώς επιδρά η µείωση της θερµοκρασίας εξάτµισης στην τιµή του θεωρητικού 
    συντελεστή συµπεριφοράς COP µιας ψυκτικής διάταξης (τα υπόλοιπα θερµοδυναµικά    
    χαρακτηριστικά της διάταξης θεωρούνται σταθερά).                                                                                               
                                                                                                                                                    Μονάδες 9 
γ. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των περιστροφικών συµπιεστών σε σχέση 

µε τους παλινδροµικούς συµπιεστές.                                                                                                             
                                                                                                                                                  Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ 20 
α. Να αναφέρετε τα είδη των πύργων ψύξης µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία αέρα.                                                     
                                                                                                                                                    Μονάδες 6 
β. Ο εξατµιστής φυσικής κυκλοφορίας αέρα ενός ψυγείου έχει επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας 2 m2. 

Το ψυκτικό υγρό µέσα στον εξατµιστή εξατµίζεται στους -5°C. Ο αέρας µέσα στο θάλαµο του 
ψυγείου έχει θερµοκρασία 4°C. Πόση είναι η ψυκτική ισχύς (ικανότητα) του εξατµιστή σε Watt, 
αν ο συντελεστής Κ του εξατµιστή είναι 8 W/m2 . °C.                                                                

                                                                                                                                                    Μονάδες 6 
γ.1. Σε τριχοειδή σωλήνα αυξάνουµε το µήκος του. Η θερµοκρασία εξάτµισης θα αυξηθεί, θα µειωθεί 

ή θα παραµείνει αµετάβλητη; 
Μονάδες 2 

 2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                              Μονάδες 6 
δ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα µέρη από τα οποία αποτελείται η θερµοεκτονωτική βαλβίδα.                                    
                                                                                                                                                    Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 30 
α. Ποια είναι τα ποσά θερµότητας που µεταφέρει το θερµό ψυκτικό ρευστό στο συµπυκνωτή; 

Μονάδες 6 
β. Η ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από έναν συµπυκνωτή εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα, 

επιφάνειας 0,5 m2, είναι 4 m/sec. ∆ίνονται θερµοκρασία αέρα στην είσοδο του συµπυκνωτή 35°C 
και θερµοκρασία αέρα στην έξοδο του συµπυκνωτή 40°C.  
Ζητούνται: 
1. Η παροχή του αέρα στο συµπυκνωτή σε m3/sec.                                                          Μονάδες 4 
2. Η ισχύς συµπύκνωσης (απόδοση) του συµπυκνωτή σε Watt.                                        Μονάδες 8 

γ. Να αναφέρετε τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των εξατµιστών φυσικής κυκλοφορίας 
αέρα έναντι των εξατµιστών εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ 40 

Ψυκτική διάταξη συµπίεσης ατµών λειτουργεί µε ψυκτικό µέσο R-22. Το ψυκτικό µέσο εξέρχεται από 
τον εξατµιστή ως ξηρός κορεσµένος ατµός και αµέσως εισέρχεται στο συµπιεστή (δεν υπάρχει 
υπερθέρµανση) όπου και συµπιέζεται ισεντροπικά µέχρι την υψηλή πίεση του κύκλου και σε 
θερµοκρασία 65°C. Ακολούθως, το ψυκτικό µέσο οδηγείται στο συµπυκνωτή όπου και συµπυκνώνεται 
σε θερµοκρασία 40°C (θερµοκρασία συµπύκνωσης). Ως υγρό εκτονώνεται ισενθαλπικά µέχρι τη 
χαµηλή πίεση του κύκλου στην εκτονωτική διάταξη και κατόπιν εισέρχεται στον εξατµιστή. 
∆ίνονται: 
• Ενθαλπία κορεσµένου ατµού στη χαµηλή πίεση του κύκλου            400 KJ/kg. 
• Ενθαλπία κορεσµένου ατµού στην υψηλή πίεση του κύκλου            420 KJ/Kg. 
• Ενθαλπία υπέρθερµου ατµού στην έξοδο του συµπιεστή                 440 KJ/Kg. 
• Ενθαλπία κορεσµένου υγρού στην υψηλή πίεση του κύκλου           240 KJ/Kg. 
• Θεωρητικός συντελεστής συµπεριφοράς της διάταξης COPΘ = 4,5. 

• Παροχή µάζας ψυκτικού µέσου 
o
m  = 0,4 Kg/sec. 

 
Ζητούνται: 
α. Το ποσό θερµότητας που αποβάλλει ο συµπυκνωτής προς το περιβάλλον κατά τη διαδικασία της 

ψύξης του υπέρθερµου ατµού, που εξέρχεται από το συµπιεστή µέχρι να γίνει ξηρός κορεσµένος 
ατµός, σε KJ/Kg.  

Μονάδες 3 
β. Η ψυκτική ισχύς της εγκατάστασης σε KW. 

Μονάδες 6 
γ. Να βρείτε την ενθαλπία του ψυκτικού µέσου στην είσοδο του εξατµιστή και να συµπεράνετε, 

αιτιολογώντας την απάντησή σας, αν η εγκατάσταση λειτουργεί µε υπόψυξη ή όχι. 
Μονάδες 8 

δ. Να γίνει η χάραξη του ψυκτικού κύκλου στο P-h διάγραµµα που αντιστοιχεί στη λειτουργία της 
συγκεκριµένης ψυκτικής διάταξης, εξηγώντας βήµα προς βήµα την εύρεση των σηµείων στην 
είσοδο και στην έξοδο κάθε εξαρτήµατος. 

Μονάδες 8 
 
Σηµείωση: Από τα παραπάνω στοιχεία που σας δίνονται, οι τιµές των θερµοκρασιών να 

χρησιµοποιηθούν ως ενδεικτικές µόνο για τη σχεδίαση του διαγράµµατος P-h. 
 


