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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
1/Ποιος ο ρόλος του συμπυκνωτή σε μία ψυκτική μηχανή ;(σ.203)
2/Ποια τα ποσά θερμότητας που μεταφέρει στο συμπυκνωτή το θερμό αέριο;
(σ.203)(2009)(2003)
3/Σε τι κατάσταση είναι το ψυκτικό μέσο στην είσοδο και στην έξοδο του
συμπυκνωτή; Σε πόσα στάδια γίνεται αυτό ;(σ.204)(2011)
4/Από τι εξαρτάται η πίεση που λειτουργεί ο συμπυκνωτής ;(σ.204)(2010)
5/Να δοθεί σχηματική παράσταση της λειτουργίας του συμπυκνωτή σε διάγραμμα
p-h.(σ.205,206)
6/Ποια τα βασικά είδη των συμπυκνωτών ;(σ.206)
7/Πώς ψύχονται οι αερόψυκτοι συμπυκνωτές; Γιατί κατασκευάζονται με πτερύγια;
(σ.207)
8/Με ποιους τρόπους γίνεται η κυκλοφορία του αέρα μέσα από αερόψυκτο
συμπυκνωτή; (σ.207)
9/Να περιγράψετε τον τυπικό συμπυκνωτή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα
(σ.211)
10/Πως επηρεάζει η ταχύτητα του αέρα την απόδοση ενός εξαναγκασμένης
κυκλοφορίας αέρα;(σ.211)
11/Δώστε τα πλεονεκτήματα των συμπυκνωτών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα
έναντι των συμπυκνωτών φυσικής κυκλοφορίας αέρα.(σ.215)
12/Δώστε τα μειονεκτήματα των συμπυκνωτών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα
έναντι των συμπυκνωτών φυσικής κυκλοφορίας αέρα.(σ.215)
13/Που χρησιμοποιούνται οι συμπυκνωτές εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα ;
(σ.216)
14/Τι περιλαμβάνει η συντήρηση των αερόψυκτων συμπυκνωτών εξαναγκασμένης
κυκλοφορίας αέρα ;(σ.216)
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15/Πως επηρεάζει την απόδοση των συμπυκνωτών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
αέρα η θερμοκρασία περιβάλλοντος ;(σ.216)
16/Ποια διαδικασία ακολουθείται για την επιλογή αερόψυκτου συμπυκνωτή
εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα ;(σ.216)
17/Τι είναι οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές ;Ποιοι ονομάζονται «ανοικτού
κυκλώματος» και ποιοι «κλειστού κυκλώματος»; (σ.218-219)
18/Τι προκαλεί η επικάθιση αλάτων σε υδρόψυκτο συμπυκνωτή και ποιες οι
επιπτώσεις;(σ.221)
19/Πως αντιμετωπίζεται η μείωση της απόδοσης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή
από την επικάθιση των αλάτων ;(σ.221)
20/Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδρόψυκτων έναντι των
αερόψυκτων συμπυκνωτών;(σ.221-222)(2011)
21/Ποια τα είδη των υδρόψυκτων συμπυκνωτών; Πως κυκλοφορεί σε αυτούς το
ψυκτικό μέσο ;(σ.222)(2010)
22/Να περιγράψετε τους υδρόψυκτους συμπυκνωτές τύπου διπλού σωλήνα .
(σ.222)
23/Να περιγράψετε τους υδρόψυκτους συμπυκνωτές τύπου με δοχείο και
σερπαντίνα (σ.224)
24/Να περιγράψετε τους υδρόψυκτους συμπυκνωτές τύπου με κέλυφος και
σωλήνες (σ.225)
25/Τι είναι και από τι αποτελούνται οι εξατμιστικοί συμπυκνωτές ;(σ.226)
26/Από τι εξαρτάται η απόδοση των εξατμιστικών συμπυκνωτών και πως ;(σ.227)
27/Γιατί καταναλώνεται νερό στους εξατμιστικούς συμπυκνωτές και ποια η
συνηθισμένη κατανάλωση;(σ.227)(2003),(2012)
28/Με ποια διάταξη περιορίζεται η απώλεια σταγόνων νερού στους εξατμιστικούς
συμπυκνωτές ; (σ.227)
29/Να αναφέρετε για τη συντήρηση των εξατμιστικών συμπυκνωτών . (σ.227-228)
30/Τι ονομάζουμε μονάδα συμπύκνωσης , ποια τα είδη της και που τοποθετείται;
(σ.228)
31/Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των υδρόψυκτων
συμπυκνωτών από τα άλατα ;(σ.231)
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32/Να περιγράψετε το μηχανικό καθαρισμό αλάτων .(σ.231)
33/Να περιγράψετε το χημικό καθαρισμό αλάτων.(σ.232)
34/Ποιες οδηγίες πρέπει να τηρούνται κατά το χημικό καθαρισμό των αλάτων ;
(σ.233)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
1/Ποιος ο ρόλος του πύργου ψύξης σε μια ψυκτική εγκατάσταση; (σ.241)
2/Με ποιο τρόπο ο πύργος ψύξης ψύχει το νερό που κυκλοφορεί στο συμπυκνωτή;
(σ.243)
3/Ποιες οι τυπικές συνθήκες εξωτερικού αέρα και νερού για τις οποίες
υπολογίζονται οι πύργοι ψύξης; (σ.243)
4/Τι ονομάζεται περιοχή ψύξης και προσέγγιση σε πύργο ψύξης; (σ.244)
5/Γιατί οι πύργοι ψύξης καταναλώνουν νερό κατά τη λειτουργία τους ;(σ.244)
6/Ποια τα είδη των πύργων ψύξης; (σ.245)
7/Να αναφέρετε για τους πύργους ψύξης με φυσική κυκλοφορία αέρα. (σ.245)
8/Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά των πύργων ψύξης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία
αέρα;(σ.245,246)(2011)
9/Σε ποιες μορφές κατασκευάζονται οι πύργοι ψύξης με εξαναγκασμένη
κυκλοφορία αέρα;(σ.246)(2009,2003)
10/Γιατί τοποθετείται φίλτρο νερού πριν την αντλία του δικτύου διασύνδεσης του
πύργου ψύξης με το συμπυκνωτή;(σ.252)
11/Πώς γίνεται η συμπλήρωση του νερού στη λεκάνη του πύργου ψύξης;(σ.252)
12/ Ποιος ο ρόλος της βαλβίδας ασφαλείας στο συμπυκνωτή; (σ.252)
13/ Ποιος ο ρόλος των μανομέτρων στο δίκτυο του πύργου ψύξης με το
συμπυκνωτή;(σ.252)
14/Ποιος ο ρόλος των κρουνών στο συμπυκνωτή;(σ.253)
15/ Τι συμβαίνει αν ο πύργος υπολειτουργεί ή είναι μικρός; (σ.254)
16/ Να αναφέρετε για τη συντήρηση των πύργων ψύξης στο τέλος της περιόδου
λειτουργίας τους.(σ.254)(2013)
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17/ Να αναφέρετε για τη συντήρηση των πύργων ψύξης κατά τη περίοδο
λειτουργίας τους.(σ.254)
18/ Να αναφέρετε για τη συντήρηση των πύργων ψύξης στην αρχή της περιόδου
λειτουργίας τους.(σ.255)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/Ποιο σκοπό έχουν οι εκτονωτικές διατάξεις; (σ.265),(2010)
2/Τι διασφαλίζουν με τη λειτουργία τους οι εκτονωτικές διατάξεις;(σ.265.266)
3/Ποιοι οι κίνδυνοι από τη παρουσία υγρού ψυκτικού στη γραμμή αναρρόφησης
του συμπιεστή;(<<επιστροφή υγρού>>)(σ.266)
4/Που βασίζεται η λειτουργία των εκτονωτικών διατάξεων;(σ.267)
5/Να αναφέρετε για τις χειροκίνητες εκτονωτικές βαλβίδες.(σ.267)
6/ Να αναφέρετε τους τύπους των αυτόματων εκτονωτικών βαλβίδων ,που
χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις. (σ.269),(2009)(2013)
7/Τι είναι ο τριχοειδής σωλήνας και που χρησιμοποιείται ως εκτονωτική διάταξη;
(σ.270)
8/Σε τριχοειδή σωλήνα αυξάνουμε τη διάμετρό του ή ελαττώνουμε το μήκος του. Η
θερμοκρασία εξάτμισης θα αυξηθεί ,θα μειωθεί ή θα παραμείνει αμετάβλητη;
(σ.270,274),(2009)
9/ Σε τριχοειδή σωλήνα αυξάνουμε το μήκος του. Η θερμοκρασία εξάτμισης θα
αυξηθεί ,θα μειωθεί ή θα παραμείνει αμετάβλητη; (σ.270,274),(2003)
10/Με βάση ποιες ιδιότητες του τριχοειδή σωλήνα καθορίζουν οι κατασκευαστές
των ψυκτικών συγκροτημάτων τη σωστή ποσότητα του ψυκτικού μέσου;(σ.270)
11/Ποια τα πλεονεκτήματα του τριχοειδή σωλήνα ως εκτονωτική διάταξη;(σ.271)
12/ Ποια τα μειονεκτήματα του τριχοειδή σωλήνα ως εκτονωτική διάταξη;
(σ.272,273)
13/Πως δημιουργούνται τα προβλήματα μερικής ή ολικής απόφραξης του
τριχοειδή σωλήνα;(σ272.273)
14/Γιατί η ποσότητα του ψυκτικού μέσου πρέπει να είναι ακριβής σε ψυκτικές
εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα;(σ.273)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

6

15/Τι επιφέρει η εξίσωση των πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης κατά το
σταμάτημα του συμπιεστή σε ψυκτικές εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα;
(σ.271,273)
16/Να δικαιολογήσετε γιατί στις ψυκτικές εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα ως
εκτονωτική διάταξη μπορεί να εγκατασταθεί πιο μικρός ηλεκτροκινητήρας από ότι
θα χρειαζόταν με οποιαδήποτε άλλη εκτονωτική διάταξη. (σ.271),(2012)
17/Ποια στοιχεία λαμβάνονται στην επιλογή του τριχοειδή σωλήνα;(σ.274)
18/Τι είναι το κρίσιμο φορτίο ψυκτικού μέσου;(σ.279)
19/Που οφείλεται η αργή απόκριση στις μεταβολές του ψυκτικού φορτίου σε
ψυκτικές εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα;(σ.279)
20/Πόση είναι η υπερθέρμανση στο τέλος του εξατμιστή και τι συμβαίνει όταν
υπάρχουν υψηλά φορτία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα;(σ.280)
21/Να αναφέρετε για την κατασκευή της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της υψηλής πίεσης.(σ.280)
22/ Να αναφέρετε για την λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της υψηλής πίεσης.(σ.282)
23/Πώς επηρεάζεται η στάθμη του πλωτήρα στην πλευρά της υψηλής πίεσης από
το ψυκτικό φορτίο .(σ.282)
24/ Γιατί η ποσότητα του ψυκτικού μέσου πρέπει να είναι ακριβής σε ψυκτικές
εγκαταστάσεις με εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα στην πλευρά της υψηλής
πίεσης.(σ.282)
25/ Να αναφέρετε για την εγκατάσταση της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα
στην πλευρά της υψηλής πίεσης.(σ.283)
26/Ποιες λύσεις εφαρμόζονται ώστε να εμποδιστεί η εξάτμιση μέρους του ψυκτικού
μέσου στο σωλήνα διασύνδεσης της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της υψηλής πίεσης με τον εξατμιστή;(σ.283)
27/ Να αναφέρετε για τις χρήσεις της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της υψηλής πίεσης.(σ.283)
28/ Να αναφέρετε για την κατασκευή της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της χαμηλής πίεσης.(σ.284)
29/ Να αναφέρετε για την λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας με πλωτήρα στην
πλευρά της χαμηλής πίεσης. Τι χρησιμοποιείται (εγκαθίσταται), όταν ο συμπιεστής
είναι εκτός λειτουργίας; (σ.285)
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30/Πώς είναι γνωστή η θερμοεκτονωτική βαλβίδα και από τι αποτελείται;
(σ.285,286)(2003)
31/Τι ονομάζεται υπερθέρμανση;(σ.289)
32/ Να αναφέρετε για την μεταλλική μεμβράνη μιας Θ.Ε.Β.(σ.289)
33/ Να αναφέρετε για το σύστημα ελέγχου μιας Θ.Ε.Β.(σ.289)
34/ Να αναφέρετε για το ρυθμιστή υπερθέρμανσης μιας Θ.Ε.Β.(σ.289)
35/ Να αναφέρετε για το θερμοστατικό βολβό μιας Θ.Ε.Β.(σ.290)
36/Να περιγράψετε τη λειτουργία μιας Θ.Ε.Β.(σ.291)
37/Από τι καθορίζεται το σημείο που εξατμίζεται πλήρως το ψυκτικό μέσο στον
εξατμιστή σε ψυκτική εγκατάσταση με Θ.Ε.Β.;(σ.292)
38/Γιατί είναι σκόπιμο η υπερθέρμανση να κρατείται σε χαμηλά επίπεδα;(σ.294)
39/Πώς γίνεται η ρύθμιση της υπερθέρμανσης μιας Θ.Ε.Β.;(σ.294)
40/Γιατί χρησιμοποιείται εξωτερικός εξισωτής σε Θ.Ε.Β.και πότε;(σ.296,297)
41/Ποια πίεση επικρατεί στην είσοδο και ποια στην έξοδο μιας Θ.Ε.Β.(σ.302)
42/Πού οφείλεται και τι επιφέρει η μερική ατμοποίηση υγρού ψυκτικού στη
γραμμή υγρού της ψυκτικής εγκατάστασης; Πώς επιλύεται το πρόβλημα;
(σ.304,305)
43/Πώς γίνεται η επιλογή μεγέθους μιας Θ.Ε.Β.;(σ.305)
44/Ποια τα πλεονεκτήματα της υπόψυξης;(σ.305)
45/Ποιες οι θέσεις εγκατάστασης της Θ.Ε.Β. και πώς επηρεάζει η πλήρωση του
θερμοστατικού βολβού; (σ.305,306)
46/ Να αναφέρετε για την εγκατάσταση του θερμοστατικού βολβού.(σ308,309,310)
47/ Να αναφέρετε για την εγκατάσταση του θερμοστατικού βολβού σε
εμβαπτισμένη φωλεά.(σ.310)
48/ Να αναφέρετε για την εγκατάσταση του εξωτερικού εξισωτή.(σ.311)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ
1/ Ποιος ο ρόλος του εξατμιστή σε μια ψυκτική εγκατάσταση; Με ποιες άλλες
ονομασίες είναι γνωστός;(σ.331)
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2/Σε ποιες θερμοκρασίες λειτουργούν οι εξατμιστές, ανάλογα με την εφαρμογή;
(σ.331)
3/ Σε τι κατάσταση είναι το ψυκτικό μέσο στην είσοδο και στην έξοδο του εξατμιστή;
Σε τι πίεση;(σ.332)
4/ Να δοθεί σχηματική παράσταση της λειτουργίας του εξατμιστή σε διάγραμμα ph. (σ.333)
5/Ποια είναι τα βασικά είδη των εξατμιστών;(σ.334)
6/Σε ποια είδη διακρίνονται οι αεροψυκτήρες;(σ.334)
7/Σε τι μορφές κατασκευάζονται οι εξατμιστές φυσικής κυκλοφορίας αέρα; Με ποιο
τρόπο λειτουργούν γενικά; (σ335,παρ.6.4.1-σωληνωτοί, πτερυγιοφόροι,
πλακοειδείς)
8/Να αναφέρετε για τους σωληνωτούς εξατμιστές.(σ.335)
9/ Να αναφέρετε για τους πτερυγιοφόρους εξατμιστές.(σ.336)
10/ Να αναφέρετε για τους πλακοειδείς εξατμιστές.(σ.336)
11/Από τι εξαρτάται η απόδοση εξατμιστή φυσικής κυκλοφορίας αέρα;(σ.337)
12/Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα των εξατμιστών φυσικής κυκλοφορίας αέρα
έναντι των εξατμιστών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;(σ.338), (2009), (2003).
13/ Ποια τα βασικά μειονεκτήματα των εξατμιστών φυσικής κυκλοφορίας αέρα
έναντι των εξατμιστών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;(σ.338), (2003).
14/ Σε τι μορφές κατασκευάζονται οι εξατμιστές εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
αέρα; Με ποιο τρόπο λειτουργούν γενικά;(σ339,παρ.6.4.2-κατακλυζόμενου τύπου,
ξηρής εκτόνωσης)
15/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές κατακλυζόμενου τύπου.(σ.339,340)
16/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές ξηρής εκτόνωσης.(σ.340,341)
17/Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός εξατμιστή ξηρής εκτόνωσης και ενός
κατακλυζόμενου τύπου.(σ.339,340,341)
18/Ποια φαινόμενα συμβαίνουν όταν ψύχουμε ένα χώρο; Τι είναι η αισθητή και η
λανθάνουσα θερμότητα;(σ.342)
19/Πώς δίνεται η ολική θερμότητα που αφαιρεί ένας εξατμιστής από ένα χώρο; Με
τι ισούται ο παράγοντας αισθητής θερμότητας;(σ.342,343)
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20/ Από τι εξαρτάται η απόδοση εξατμιστή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;
(σ.343)
21/Ποια διαφορά θερμοκρασίας λαμβάνεται στους υπολογισμούς της απόδοσης
εξατμιστή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα ανάλογα με την εφαρμογή;(σ.344)
22/Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζουμε για την επιλογή των εξατμιστών ψύξης
αέρα;(σ345)
23/Σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι εξατμιστές ψύξης υγρών; (σ.346,347),
(2012)
24/ Ποια είναι τα βασικά είδη των εξατμιστών ψύξης υγρών;(σ347)
25/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές διπλών σωλήνων;(σ.347,348)
26/Σε τι μορφές κατασκευάζονται οι εξατμιστές γυμνών σωλήνων; Πώς
κατασκευάζονται και λειτουργούν γενικά;(σ.348,επίπεδοι, σε δεξαμενές, που
περιβάλλουν δοχεία)
27/ Να αναφέρετε για τους επίπεδους εξατμιστές γυμνών σωλήνων.(σ.348,349)
28/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές γυμνών σωλήνων μέσα σε δεξαμενές.(σ.349)
29/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές γυμνού σωλήνα που περιβάλλουν δοχεία.
(σ.350)
30/Ποιες οι χρήσεις των εξατμιστών γυμνών σωλήνων;(σ.348,349,350)
31/ Ποια είναι τα βασικά είδη των εξατμιστών με κέλυφος και σωλήνες ,και που
χρησιμοποιείται το καθένα;(σ.351)
32/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές με κέλυφος και σπειροειδή σωλήνα.(σ.351)
33/Ποιοι τύποι πολυαυλωτών εξατμιστών κατασκευάζονται;(σ.352)
34/ Να αναφέρετε για τους εξατμιστές κατακλυζόμενου τύπου και ξηρού τύπου
ψύξης υγρών.(σ.352)
35/Ποια διάταξη προστασίας από πάγωμα έχουν οι εξατμιστές που ψύχουν νερό.
(σ.353)
36/ Από τι εξαρτάται η απόδοση εξατμιστή ψύξης υγρών;(σ.353)
37/Τι είναι και γιατί πρέπει να γίνεται απόψυξη σε αεροψυκτήρες;(σ.355)(2013)
38/Με ποιους τρόπους γίνεται η απόψυξη των οικιακών ψυγείων;(σ.355)
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39/ Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρείς κυριότερες μεθόδους απόψυξης
(αποπάγωσης) σε μεγάλες εγκαταστάσεις ψυγείων.(σ.356,357), (2010)
40/Να περιγράψετε την απόψυξη με χρήση ζεστού νερού.(σ.356)
41/ Να περιγράψετε την απόψυξη με ηλεκτρικές αντιστάσεις.(σ.357)
42/ Να περιγράψετε την απόψυξη με παράκαμψη θερμού αερίου.(σ.357,358)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
Για οποιαδήποτε άσκηση στον ψυκτικό κύκλο θα ισχύει:
Q́ Σ =Q́Ψ +W C

Q́ Σ

Όπου

, η ισχύς του συμπυκνωτή (W)
Q́Ψ

, η ισχύς του εξατμιστή (W)

W C , η ισχύς του συμπιεστή (W)
Όπως επίσης και
COP=

Όπου

Q́Ψ
WC

COP

(Coefficient of performance) , ο συντελεστής συμπεριφοράς της

ψυκτικής εγκατάστασης.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ
Απόδοση (ικανότητα) συμπυκνωτή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα.
V́ = A· υ
V́ , η παροχή του αέρα ( m3/s )
Α , η μετωπική επιφάνεια του στοιχείου (m2), ύψος επί πλάτος του
στοιχείου (Υ × Π)
υ , η ταχύτητα του αέρα (m/s)

Όπου

Q́ Σ =0,34 · ́V · ∆Θ
́
Όπου Q Σ

, η ισχύς του συµ̟υκνωτή (W)
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V́ , η παροχή του αέρα ( m3/h )
∆Θ , η ανύψωση της θερμοκρασίας του αέρα μεταξύ εισόδου στο
συμπυκνωτή και εξόδου από το συμπυκνωτή (θεξόδου - θεισόδου) (°C)
ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ
Η απαιτούμενη παροχή νερού ψύξης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή δίνεται
5,5
V́ w =156· Q́ Σ ·
∆Θ Ν

Όπου

V́ w
Q́ Σ
∆Θ Ν

η παροχή του νερού στον υδρόψυκτο συμπυκνωτή ( l/h)
η ισχύς του συμπυκνωτή (kW)

η διαφορά θερμοκρασίας εξόδου - εισόδου του νερού από τον

υδρόψυκτο συμπυκνωτή (°C)
Εάν θέλουμε να βρούμε την παροχή νερού ψύξης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή σε

σχέση με την ισχύ (ικανότητα) της ψυκτικής εγκατάστασης εφόσον ο
4
COP=3( ⇒ Q́ Σ = · Q́Ψ ) έχουμε
3
5,5
V́ w =208 · Q́ Ψ ·
∆Θ Ν

Όπου

V́ w
Q́Ψ

η παροχή του νερού στον υδρόψυκτο συμπυκνωτή ( l/h)
η ισχύς του εξατμιστή (kW)

ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ
Η συνηθισμένη κατανάλωση νερού σε εξατμιστικούς συμπυκνωτές δίνεται
V́ w =5· Q́ Σ

Όπου

V́ w
Q́ Σ

η παροχή του νερού στον υδρόψυκτο συμπυκνωτή ( l/h)
η ισχύς του συμπυκνωτή (kW)

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
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Η διαφορά θερμοκρασίας του νερού μεταξύ εισόδου και εξόδου στον πύργο ψύξης
ονομάζεται περιοχή ψύξης.
περιοχή ψύξης =Θ εισ . ,w −Θ εξ . ,w

Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας εξόδου του νερού από τον πύργο ψύξης και
της θερμοκρασίας υγρού θερμομέτρου του αέρα ονομάζεται προσέγγιση.
προσέγγιση=Θ εξ , w.−t wb
Οι τυπικές συνθήκες του εξωτερικού αέρα που υπολογίζονται οι πύργοι είναι
tdb= 35 °C και twb= 25,5 °C.
Η παροχή του νερού που κυκλοφορεί στον πύργο, για τις συνηθισμένες συνθήκες
λειτουργίας (θερμοκρασία εισόδου 35 °C, θερμοκρασία εξόδου 29,5 °C)
υπολογίζεται από την ικανότητα της ψυκτικής εγκατάστασης με την οποία
συνεργάζεται ο πύργος, και δίνεται
V́ π =0,23 · Q́Ψ

Όπου

V́ π

η παροχή του νερού στον πύργο ψύξης (m3/h)
Q́Ψ

η ισχύς του εξατμιστή (kW)

Οι πύργοι ψύξης κατά τη λειτουργία τους καταναλώνουν 3% νερό. Οπως είπαμε, ένα
ποσοστό 1% εξατμίζεται. Επίσης άλλο ένα ποσοστό 1% παρασύρεται από τον αέρα
και χάνεται. Τέλος, ακόμα ένα ποσοστό 1%, περίπου, πρέπει να απομακρύνεται από
τον πύργο για να καθαρίζει από σκόνες και άλατα που συγκεντρώνονται στο νερό.
Τότε η παροχή του νερού συμπλήρωσης θα είναι
V́ σ =0,03 · V́ π

Όπου

V́ σ

η παροχή του νερού συμπλήρωσης στον πύργο ψύξης (m3/h)

V́ π

η παροχή του νερού στον πύργο ψύξης (m3/h)

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η σχηματική τομή Θερμοεκτονωτικής Βαλβίδας φαίνεται παρακάτω
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Αν

Ρ2<Ρ1+Ρ3 τότε η βαλβίδα μένει κλειστή.
Ρ2>Ρ1+Ρ3 τότε η βαλβίδα ανοίγει

Πίεση στην είσοδο της βαλβίδας = (Πίεση συμπυκνωτή) - (πτώση πίεσης στην γραμμή
υγρού) - (πτώση πίεσης λόγω ανύψωσης)
Πίεση στην έξοδο της βαλβίδας =(Πίεση αναρρόφησης στο συμπιεστή)+(πτώση πίεσης
στην γραμμή αναρρόφησης)+(πτώση πίεσης στον εξατμιστή και τον διανεμητή του)

ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ
Η απόδοση (ικανότητα) εξατμιστή φυσικής κυκλοφορίας αέρα δίνεται
́ =Κ · Α · ∆Θ
Q
Ψ

Ό̟ου

́
Q
Ψ

η απόδοση (ικανότητα) του εξατμιστή (W)
Κ συντελεστής που εξαρτάται από τα κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά του εξατμιστή (επιφάνεια, πτερύγια κ.λπ.) (W/m2 ·°C)
Α η συνολική επιφάνεια εναλλαγής του εξατμιστή, που έρχεται σε
επαφή με τον αέρα (m2)
Δθ η μέση διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας
ατμοποίησης και της θερμοκρασίας του αέρα (°C )
Η απόδοση (ικανότητα) εξατμιστή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα .

Αν ονομάσουμε την αισθητή θερμότητα Qs και τη λανθάνουσα QL τότε το άθροισμα
τους ονομάζεται ολική θερμότητα QT και είναι:
Q́ T =Q́ S + Q́ L

Τον λόγο της αισθητής θερμότητας προς την ολική, ονομάζουμε παράγοντα
αισθητής θερμότητας SHR και είναι:
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SHR=Q́ S / Q́ Τ
Ένας εξατμιστής ψύξης αέρα έχει ικανότητα να απορροφήσει ολική θερμότητα
(δηλαδή αισθητή και λανθάνουσα) από τον αέρα. Η αισθητή θερμότητα που
απορροφά ο εξατμιστής από τον αέρα είναι:
́ =0,34· V́ · ∆Θ
Q
S
A

Όπου

́
Q
S
V́ A

η αισθητή θερμότητα (W)
η παροχή του αέρα που περνά ανάμεσα από τον εξατμιστή (m3/h)

Δθ Η διαφορά θερμοκρασίας (εισόδου - εξόδου) του αέρα (°C)
Επειδή όμως ο εξατμιστής απορροφά αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα, δηλαδή
ολική θερμότητα, η απόδοση του θα είναι:
Q́ T =

Όπου:

0,34· V́ A · ∆Θ
Q́ S
=
SHR
SHR

Q́ T

η ολική θερμότητα που απορρόφησε ο εξατμιστής (W)
Q́ S

η αισθητή θερμότητα που απορρόφησε ο εξατμιστής (W)

SHR Ο παράγοντας αισθητής θερμότητας
V́ A η παροχή του αέρα που περνά ανάμεσα από τον εξατμιστή
(m3/h)

Δθ Η διαφορά θερμοκρασίας (εισόδου - εξόδου) του αέρα (°C)

Στις περιπτώσεις ψύξης λαμβάνουμε Δθ αέρα περίπου ίσο με το μισό της διαφοράς
μεταξύ θερμοκρασίας θαλάμου θθαλ και θερμοκρασίας εξατμιστή θεξ, δηλαδή:
∆Θ=0,5 ·(θ θαλ. −θ εξατ. )
Η απόδοση (ικανότητα) των εξατμιστών ψύξης υγρών υπολογίζεται από την
ακόλουθη σχέση:
́ Ψ =C · V́ · ∆Θ
Q

Όπου

́Ψ
Q

η θερμότητα που απορροφά ο εξατμιστής (W)
C η θερμοχωρητικότητα του ψυχόμενου υγρού (J/kg ·°C)
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V́

η παροχή του ψυχόμενου υγρού (kg/s)
Δθ η διαφορά θερμοκρασίας εισόδου-εξόδου του

ψυχόμενου υγρού (°C)
Για τις εφαρμογές ψύξης νερού η απόδοση του εξατμιστή μπορεί να υπολογιστεί
από τον τύπο:
́ Ψ =1,16· V́ · ∆Θ
Q

Όπου

́
Q
Ψ
V́

η θερμότητα που απορροφά ο εξατμιστής (kW)
η παροχή του ψυχόμενου νερού (m3/h)

Δθ η διαφορά θερμοκρασίας εισόδου-εξόδου του ψυχόμενου νερού (°C)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ
2011
1/Στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές διπλού σωλήνα η ροή του νερού είναι αντίθετη
από τη ροή του ψυκτικού μέσου. (Σ)
2/Στους πύργους ψύξης κατά τη λειτουργία τους καταναλώνεται συνολικά το 9% της
παροχής του νερού. (Λ)
3/Εάν αυξηθεί η διάμετρος ενός τριχοειδούς σωλήνα, πρέπει ταυτόχρονα να
μειωθεί το μήκος του για να επιτευχθεί το ίδιο ψυκτικό αποτέλεσμα. (Λ)
4/Κατά την απόψυξη με ηλεκτρικές αντιστάσεις, η λειτουργία του συμπιεστή
διακόπτεται.(Σ)
5/Η ολική θερμότητα προκύπτει με αφαίρεση της λανθάνουσας θερμότητας από
την αισθητή. (Λ)
2012
1/Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, η απόδοση των αερόψυκτων συμπυκνωτών
αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. (Λ)
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2/Οι πύργοι ψύξης χρησιμοποιούνται για να απορροφούν τη θερμότητα του νερού
ψύξης από τους υδρόψυκτους συμπυκνωτές. (Σ)
3/Η διαφορά θερμοκρασίας του νερού, μεταξύ εισόδου και εξόδου στον πύργο
ψύξης, ονομάζεται περιοχή ψύξης. (Σ)
4/Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν πιο κοντά
στην εισαγωγή του εξατμιστή. (Σ)
5/Η πιο συνηθισμένη χρήση των πλακοειδών εξατμιστών είναι στα μεγάλα
επαγγελματικά ψυγεία. (Λ)
2013
1/Στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές με δοχείο και σερπαντίνα, το ψυκτικό μέσο
κυκλοφορεί στο χαλκοσωλήνα και το νερό ψύξης κυκλοφορεί μέσα στο δοχείο. (Λ)
2/ Οι τυπικές συνθήκες εξωτερικού αέρα για τις οποίες υπολογίζονται συνήθως οι
πύργοι ψύξης είναι θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου ίση με 35 °C και θερμοκρασία
υγρού θερμομέτρου ίση με 25,5 °C. (Σ)
3/ Ένα από τα βασικά στοιχεία για την επιλογή των εξατμιστών ψύξης αέρα είναι το
είδος του ψυκτικού μέσου με το οποίο θα λειτουργήσει ο εξατμιστής. (Σ)
4/ Ο τριχοειδής σωλήνας έχει πολύ γρήγορη απόκριση στις μεταβολές του ψυκτικού
φορτίου. (Λ)
5/ Με τη χρήση του εξωτερικού εξισωτή η λειτουργία της βαλβίδας εξαρτάται από
την πίεση στην έξοδο του εξατμιστή, την πίεση του ελατηρίου υπερθέρμανσης και
την πίεση του βολβού. (Σ)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
1/Ποια τα ποσά θερμότητας που μεταφέρει στο συμπυκνωτή το θερμό αέριο;
(σ.203)
(2009)(2003)
2/ Ποια τα είδη των υδρόψυκτων συμπυκνωτών; Πως κυκλοφορεί σε αυτούς το
ψυκτικό μέσο ;(σ.222)
(2010)
3/Από τι εξαρτάται η πίεση που λειτουργεί ο συμπυκνωτής ;(σ.204)

(2010)

4/Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδρόψυκτων έναντι των
αερόψυκτων συμπυκνωτών;(σ.221-222)
(2011)
5/ Σε τι κατάσταση είναι το ψυκτικό μέσο στην είσοδο και στην έξοδο του
συμπυκνωτή; Σε πόσα στάδια γίνεται αυτό ;(σ.204)
(2011)
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6/Γιατί καταναλώνεται νερό στους εξατμιστικούς συμπυκνωτές και ποια η
συνηθισμένη κατανάλωση;(σ.227)
(2012)

(2003),

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
1/ Σε ποιες μορφές κατασκευάζονται οι πύργοι ψύξης με εξαναγκασμένη
κυκλοφορία αέρα;(σ.246)
(2009,2003)
2/ Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά των πύργων ψύξης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία
αέρα;(σ.245,246)
(2011)
3/ Να αναφέρετε για τη συντήρηση των πύργων ψύξης στο τέλος της περιόδου
λειτουργίας τους.(σ.254)
(2013)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/ Πώς είναι γνωστή η θερμοεκτονωτική βαλβίδα και από τι αποτελείται;(σ.285,286)
(2003)
2/ Σε τριχοειδή σωλήνα αυξάνουμε το μήκος του. Η θερμοκρασία εξάτμισης θα
αυξηθεί ,θα μειωθεί ή θα παραμείνει αμετάβλητη; (σ.270,274),
(2003)
3/Σε τριχοειδή σωλήνα αυξάνουμε τη διάμετρό του ή ελαττώνουμε το μήκος του. Η
θερμοκρασία εξάτμισης θα αυξηθεί ,θα μειωθεί ή θα παραμείνει αμετάβλητη;
(σ.270,274),(2009)
4/ Να αναφέρετε τους τύπους των αυτόματων εκτονωτικών βαλβίδων ,που
χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις. (σ.269),
(2009),
(2013)
5/ Ποιο σκοπό έχουν οι εκτονωτικές διατάξεις; (σ.265),

(2010)

6/ Να δικαιολογήσετε γιατί στις ψυκτικές εγκαταστάσεις με τριχοειδή σωλήνα ως
εκτονωτική διάταξη μπορεί να εγκατασταθεί πιο μικρός ηλεκτροκινητήρας από ότι
θα χρειαζόταν με οποιαδήποτε άλλη εκτονωτική διάταξη. (σ.271),
(2012)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ
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1/Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα των εξατμιστών φυσικής κυκλοφορίας αέρα
έναντι των εξατμιστών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;(σ.338),
(2009),
(2003)
2/ Ποια τα βασικά μειονεκτήματα των εξατμιστών φυσικής κυκλοφορίας αέρα
έναντι των εξατμιστών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;(σ.338),
(2003)
3/ Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρείς κυριότερες μεθόδους απόψυξης
(αποπάγωσης) σε μεγάλες εγκαταστάσεις ψυγείων.(σ.356,357)
(2010)
4/ Σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι εξατμιστές ψύξης υγρών; (σ.346,347)
(2012)
5/Γιατί πρέπει να γίνεται απόψυξη σε αεροψυκτήρες;(σ.355),
(2013)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
1/ Η ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από συμπυκνωτή εξαναγκασμένης
κυκλοφορίας αέρα επιφάνειας 0,5m2 είναι 4m/s.Δίνονται θερμοκρασία αέρα στην
είσοδο του συμπυκνωτή 35ο C και στην έξοδο 40ο C. Ζητούνται :α) Η παροχή του
αέρα στο συμπυκνωτή σε m3/s .β) Η ισχύς συμπύκνωσης του συμπυκνωτή σε Watt.
(2003)
2/ Το στοιχείο του συμπυκνωτή ενός επαγγελματικού ψυγείου έχει διαστάσεις 0,5m
ύψος και 0,8m πλάτος .Ο αέρας από τον ανεμιστήρα που περνά στο στοιχείο έχει
(2009)
ταχύτητα v= 5m/s .Να βρεθεί η παροχή του αέρα Vo.
3/ Σε ένα υδρόψυκτο συμπυκνωτή ικανότητας 100 kW, η διαφορά θερμοκρασίας
εισόδου-εξόδου του νερού είναι 5,5 oC. α/ να βρεθεί η παροχή του νερού ψύξης στο
συμπυκνωτή. β/ εάν στον παραπάνω συμπυκνωτή η διαφορά θερμοκρασίας
εισόδου-εξόδου του νερού είναι 6 oC, να υπολογίσετε την καινούργια παροχή νερού
ψύξης, ώστε η ικανότητα του συμπυκνωτή να παραμείνει σταθερή.
(2011)
4/ Σε συμπυκνωτή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, ικανότητας QOΣ= 6800 W, η
παροχή του αέρα είναι Vo =2000 m3/h. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία εξόδου του
αέρα από το στοιχείο του συμπυκνωτή, αν στην είσοδό του ο αέρας έχει
θερμοκρασία 30 oC.
(2012)
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5/ Να βρεθεί η παροχή του νερού ψύξης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή (σε m3/h),
μιας κλιματιστικής εγκατάστασης με ψυκτική ικανότητα 100 kW, αν η διαφορά
θερμοκρασίας εισόδου-εξόδου του νερού είναι 5,5 oC.
(2013)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ
1/ Μια υδρόψυκτη εγκατάσταση κλιματισμού έχει ικανότητα Q0=400 KW. Ζητούνται:
α/η παροχή του νερού στο πύργο ψύξης V0Π σε m3/h ,και β/η παροχή νερού
συμπλήρωσης στην εγκατάσταση V0σ σε m3/h.
(2009)
2/ Σε μια περιοχή η θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου είναι 400C και του υγρού
θερμομέτρου 290C.΄Ενας πύργος ψύξης που λειτουργεί στη περιοχή αυτή ψύχει το
νερό από τους 410C στους 330C.Ποια είναι η περιοχή ψύξης και ποια η προσέγγιση
του πύργου ψύξης;
(2010)
3/ Η παροχή του νερού στο πύργο ψύξης σε μια υδρόψυκτη εγκατάσταση είναι
V0Π = 46 m3/h. Να βρεθεί η ικανότητα της εγκατάστασης αν ο πύργος ψύξης
λειτουργεί σε περιοχή με τις τυπικές συνθήκες λειτουργίας.
(2012)
4/ Μια υδρόψυκτη εγκατάσταση κλιματισμού έχει ικανότητα Q0=200 KW. Να
υπολογίσετε τη παροχή νερού συμπλήρωσης στην εγκατάσταση V0σ.
(2013)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1/Κατά τη λειτουργία μιας ψυκτικής εγκατάστασης στη θερμοστατική εκτονωτική
βαλβίδα μετρήθηκαν οι εξής πιέσεις:
• Πίεση αερίου μέσα στο βολβό της βαλβίδας 47 psig.
• Πίεση εξατμιστή 37 psig.
• Πίεση του ελατηρίου της βαλβίδας 8 psig.
Να αιτιολογήσετε αν η βαλβίδα ψεκάζει ψυκτικό μέσο στον εξατμιστή ή όχι. (2001)
2/Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου στην έξοδο του εξατμιστή είναι -5 οC . Αν η
υπερθέρμανση είναι 15 οC , να βρεθεί η θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού
μέσου στον εξατμιστή.
(2012)
3/Σε εγκατάσταση που λειτουργεί με ΘΕΒ δίνονται: πίεση αναρρόφησης στο
συμπιεστή της εγκατάστασης 5,2 bar ,πτώση πίεσης στη γραμμή αναρρόφησης 0.2
bar, πτώση πίεσης στον εξατμιστή και το διανεμητή του 1.6 bar. Να υπολογίσετε την
τελική πίεση στην έξοδο της εκτονωτικής βαλβίδα.
(2013)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ
1/ Ο εξατμιστής φυσικής κυκλοφορίας αέρα ενός ψυγείου έχει επιφάνεια
εναλλαγής θερμότητας 2 m2. Το ψυκτικό υγρό μέσα στον εξατμιστή εξατμίζεται
στους -5 0C. Ο αέρας μέσα στο θάλαμο του ψυγείου έχει θερμοκρασία 4 0C.Πόση
είναι η ψυκτική ισχύς (ικανότητα) του εξατμιστή σε Watt, αν ο συντελεστής Κ του
εξατμιστή είναι 8W/m2 0C.
(2003)
2/ Ο εξατμιστής ενός ψυγείου έχει επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας Α=4 m2. Το
ψυκτικό υγρό μέσα στον εξατμιστή εξατμίζεται στους -8 0C και ο αέρας μέσα στο
θάλαμο του ψυγείου έχει θερμοκρασία 2 0C. Δίνεται ο συντελεστής Κ= 6 W/ m2 0C.
Να βρείτε την ικανότητα του εξατμιστή Q0.
(2009)
3/ Εξατμιστής ψύχει γάλα από 21 0C σε 11 0C. Αν η παροχή του γάλακτος είναι V0 =
0,2 kg/sec και η θερμοχωρητικότητα C =3900 J /kg 0C ,να υπολογιστεί η ικανότητα
του εξατμιστή Q0.
(2010)
4/Για να κλιματίσουμε ένα δωμάτιο, πρέπει να απορροφήσουμε ολική θερμότητα
Q0T = 2000 W, από τα οποία η λανθάνουσα θερμότητα είναι Q0L = 400 W με
εξατμιστή ψύξης αέρα. Ζητούνται: α/πόση είναι η αισθητή θερμότητα Q0s; β/ποια
είναι η τιμή του παράγοντα αισθητής θερμότητας SHR;
(2010)
5/ Σε αερόψυκτο εξατμιστή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, η θερμοκρασία
του αέρα στην είσοδο του στοιχείου είναι 3 oC και η θερμοκρασία του αέρα στην
έξοδο του στοιχείου είναι -2 oC. Η παροχή του αέρα που περνά από τον εξατμιστή
είναι V0Α= 800 m3/h. Να υπολογίσετε την αισθητή θερμότητα που απορροφά ο
εξατμιστής.
(2011)
6/ Σε εγκατάσταση κλιματισμού το νερό αναχωρεί από τον εξατμιστή με
θερμοκρασία 6 0C και επιστρέφει 10 0C. Αν η παροχή της αντλίας του ψυχρού νερού
είναι 50 m3/h, να βρεθεί η ικανότητα του εξατμιστή Q0.
(2011)
7/ Σε εξατμιστή φυσικής κυκλοφορίας αέρα , η μέση διαφορά θερμοκρασίας
ατμοποίησης και θερμοκρασίας αέρα είναι Δθ = 10 0C. Η απόδοση (ικανότητα ) του
εξατμιστή είναι Q0= 120 W. Αν ο συντελεστής Κ= 6 W/ m2 0C, να βρεθεί η συνολική
επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας του εξατμιστή.
(2012)
8/ Ο θάλαμος συντήρησης ενός ψυγείου γαλακτοκομικών προϊόντων χρησιμοποιεί
εξατμιστή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα και πρέπει να έχει θερμοκρασία ίση
με 4 oC. Η αισθητή θερμότητα που απάγεται από το θάλαμο είναι 3400 W.Η
θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού μέσου στον αεροψυκτήρα είναι -4 oC. Να
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υπολογίσετε την παροχή του αέρα στον εξατμιστή.
(2013)

ΘΕΜΑΤΑ SOS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ)
1/ Ποια τα ποσά θερμότητας που μεταφέρει στο συμπυκνωτή το θερμό αέριο;
(σ.203)
2/ Ποια τα βασικά είδη των συμπυκνωτών ;(σ.206)
3/ Δώστε τα πλεονεκτήματα των συμπυκνωτών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
αέρα έναντι των συμπυκνωτών φυσικής κυκλοφορίας αέρα.(σ.215)
4/Δώστε τα μειονεκτήματα των συμπυκνωτών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
αέρα έναντι των συμπυκνωτών φυσικής κυκλοφορίας αέρα.(σ.215)
5/Που χρησιμοποιούνται οι συμπυκνωτές εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;
(σ.216)
6/ Ποια διαδικασία ακολουθείται για την επιλογή αερόψυκτου συμπυκνωτή
εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα ;(σ.216)
7/ Ποια τα είδη των υδρόψυκτων συμπυκνωτών; Πως κυκλοφορεί σε αυτούς το
ψυκτικό μέσο ;(σ.222)
8/Τι προκαλεί η επικάθιση αλάτων σε υδρόψυκτο συμπυκνωτή και ποιες οι
επιπτώσεις;(σ.221)
9/Πως αντιμετωπίζεται η μείωση της απόδοσης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή
από την επικάθιση των αλάτων ;(σ.221)
10/ Με ποια διάταξη περιορίζεται η απώλεια σταγόνων νερού στους
εξατμιστικούς συμπυκνωτές ; (σ.227)
11/ Από τι εξαρτάται η απόδοση των εξατμιστικών συμπυκνωτών και πως ;(σ.227)
12/ Τι ονομάζουμε μονάδα συμπύκνωσης , ποια τα είδη της και που τοποθετείται;
(σ.228)
13/ Τι είναι οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές ;Ποιοι ονομάζονται «ανοικτού
κυκλώματος» και ποιοι «κλειστού κυκλώματος»; (σ.218)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ)
1/Ποιος ο ρόλος του πύργου ψύξης σε μια ψυκτική εγκατάσταση; (σ.241)
2/Τι ονομάζεται περιοχή ψύξης και προσέγγιση σε πύργο ψύξης; (σ.244)
3/Γιατί οι πύργοι ψύξης καταναλώνουν νερό κατά τη λειτουργία τους ;(σ.244)
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4/ Σε ποιες μορφές κατασκευάζονται οι πύργοι ψύξης με εξαναγκασμένη
κυκλοφορία αέρα;(σ.246)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
1/ Τι διασφαλίζουν με τη λειτουργία τους οι εκτονωτικές διατάξεις;(σ.265.266)
2/Ποιοι οι κίνδυνοι από τη παρουσία υγρού ψυκτικού στη γραμμή αναρρόφησης
του συμπιεστή;(<<επιστροφή υγρού>>)(σ.266)
3/Που βασίζεται η λειτουργία των εκτονωτικών διατάξεων;(σ.267)
4/ Τι είναι ο τριχοειδής σωλήνας και που χρησιμοποιείται ως εκτονωτική διάταξη;
(σ.270)
5/
Με βάση ποιες ιδιότητες του τριχοειδή σωλήνα καθορίζουν οι κατασκευαστές των
ψυκτικών συγκροτημάτων τη σωστή ποσότητα του ψυκτικού μέσου;(σ.270)
6/
Ποια τα μειονεκτήματα του τριχοειδή σωλήνα ως εκτονωτική διάταξη;(σ.272,273)
7/ Πώς είναι γνωστή η θερμοεκτονωτική βαλβίδα και από τι αποτελείται;
(σ.285,286)
8/ Τι ονομάζεται υπερθέρμανση;(σ.289)
9/ Γιατί είναι σκόπιμο η υπερθέρμανση να κρατείται σε χαμηλά επίπεδα;(σ.294)
10/ Γιατί χρησιμοποιείται εξωτερικός εξισωτής σε Θ.Ε.Β.και πότε;(σ.296,297)
11/ Πώς γίνεται η επιλογή μεγέθους μιας Θ.Ε.Β.;(σ.305)
12/Ποια τα πλεονεκτήματα της υπόψυξης;(σ.305)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ)
1/ Ποιος ο ρόλος του εξατμιστή σε μια ψυκτική εγκατάσταση; Με ποιες άλλες
ονομασίες είναι γνωστός και σε ποιες θερμοκρασίες λειτουργούν οι εξατμιστές,
ανάλογα με την εφαρμογή;(σ.331)
2/ Ποια είναι τα βασικά είδη των εξατμιστών;(σ.334)
3/ Σε ποια είδη διακρίνονται οι αεροψυκτήρες; Σε τι μορφές κατασκευάζονται για το
κάθε είδος;
4/ Ποια φαινόμενα συμβαίνουν όταν ψύχουμε ένα χώρο; Τι είναι η αισθητή και η
λανθάνουσα θερμότητα;(σ.342)
5/ Πώς δίνεται η ολική θερμότητα που αφαιρεί ένας εξατμιστής από ένα χώρο; Με
τι ισούται ο παράγοντας αισθητής θερμότητας;(σ.342,343)
6/ Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζουμε για την επιλογή των εξατμιστών ψύξης
αέρα;(σ345)
7/ Ποια είναι τα βασικά είδη των εξατμιστών ψύξης υγρών; Σε τι μορφές
κατασκευάζονται για το κάθε είδος;
8/ Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εξατμιστών φυσικής
κυκλοφορίας αέρα έναντι των εξατμιστών εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα;
(σ.338)
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ
1/Ποια η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα (σελ.43)
2/Τι ονομάζεται κλιματισμένος αέρας (σελ.44)
3/Για ποια χαρακτηριστικά του αέρα χρησιμοποιούμε την ψυχρομετρία ; Σε ποια
χαρακτηριστικά δεν επεμβαίνει αυτή –δώστε παραδείγματα .(σελ.44)
4/Τι επιτυγχάνεται με τον ψυχρομετρικό χάρτη ;(σελ.45)
5/Γιατί αναγράφεται πάντοτε το υψόμετρο σε κάθε ψυχρομετρικό χάρτη;(σελ.45)
6/Ποιοι οι χάρτες της ASHRAE ; (σελ.45)
7/Να αναφέρετε ονομαστικά τα επτά θερμοδυναμικά (ψυχρομετρικά)χαρακτηριστικά του
αέρα.(σελ.48,49)(2009)
8/Τι ονομάζεται θερμοκρασία ξηρού βολβού του αέρα ;(σελ.48)
9/Τι ονομάζεται θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου του αέρα ;(σελ.48)(2010)
10/ Τι ονομάζεται ειδικός όγκος του αέρα ;(σελ.48)
11/ Τι ονομάζεται ειδική ενθαλπία του αέρα πως συμβολίζεται και σε τι μετριέται;(σελ.48)
(2012)
12/ Τι ονομάζεται ειδική υγρασία του αέρα, πως συμβολίζεται και σε τι μονάδες μετριέται ;
(σελ.48)
13/ Τι ονομάζεται σχετική υγρασία του αέρα ;(σελ.49)
14/Πόση είναι η σχετική υγρασία του αέρα ,όταν η θερμοκρασία ξηρού βολβού είναι ίση με
τη θερμοκρασία υγρού βολβού ;Αιτιολογήστε την απάντησή σας (σελ.49)
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15/ Τι ονομάζεται θερμοκρασία σημείου δρόσου και από τι εξαρτάται αποκλειστικά;
(σελ.49)(2011)
16/Να κάνετε ένα απλό σχήμα ψυχρομετρικού χάρτη και να δείξετε που βρίσκονται οι
ψυχρομετρικοί όροι του αέρα (σελ.50)
17/ Να κάνετε ένα απλό σχήμα ψυχρομετρικού χάρτη και να δείξετε που βρίσκεται η
καμπύλη κορεσμού. Πόση είναι εκεί η σχετική υγρασία του αέρα και ποια θερμοκρασία
διαβάζουμε πάνω σ΄αυτή . (σελ.51)
18/Τι ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα και τι λανθάνουσα διαφορά ενθαλπίας ;(σελ.54)
(2009)
19/ Τι ονομάζεται αισθητή θερμότητα και τι αισθητή διαφορά ενθαλπίας ;(σελ.56)(2010)
20/ Τι ονομάζεται ολική θερμότητα και τι ολική διαφορά ενθαλπίας; (σελ.57)
21/Τι ονομάζεται φορτίο και ποιες οι μονάδες του ; Ποια τα φορτία στον κλιματισμό;
(σελ.58)
22/Ποια η διαφορά μεταξύ ειδικής ενθαλπίας ,θερμότητας και φορτίου ;(σελ.54&58)
23/Τι ονομάζεται συντελεστής αισθητής θερμότητας ;(σελ.60)
24/Πως βρίσκεται ο συντελεστής αισθητής θερμότητας στον ψυχρομετρικό χάρτη ;Ποιος
τρόπος είναι προτιμότερος κατά περίπτωση ;(σελ.60)
25/Πότε ο συντελεστής αισθητής θερμότητας λαμβάνει αρνητικές τιμές ;(σελ.60)
26/Ποιος λόγος αναφέρεται στην εξωτερική πλευρά του ημικυκλίου στον ψυχρομετρικό
χάρτη ;Σε τι μονάδες ;Πότε χρησιμοποιείται ο λόγος αυτός ;(σελ.61)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΑ
1/Τι λέει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ; (σ.108)
2/Τι είναι θερμικά και τι ψυκτικά φορτία; Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης τους στα
διάφορα συστήματα μονάδων και ποιες οι σχέσεις μετατροπής; ( σ.109,110,117)(2011)
3/Που οφείλεται το φαινόμενο της χρονικής καθυστέρησης στη μεταφορά θερμότητας; Από
τι εξαρτάται η ταχύτητα που μεταφέρεται η θερμότητα; (σ.111)
4/Τι είναι η ενεργός θερμοχωρητικότητα μιας κατασκευής και πως επενεργεί στη θερμική
συμπεριφορά του κτιρίου; (σ.111,112)
5/Τι είναι ο μεταχρονισμός των φορτίων; Δώστε ένα παράδειγμα. (σ.114)
6/Γιατί ο χειρότερος προσανατολισμός για ένα χώρο το καλοκαίρι είναι ο δυτικός;(σ.115)
7/’Οταν ανοίγετε το χειμώνα το παράθυρο για να αεριστεί το σπίτι και κατόπιν το κλείνετε ,
παρατηρείτε ότι ο ψυχρός αέρας ζεσταίνεται αμέσως. Που οφείλεται το φαινόμενό;(σ.115)
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8/Γιατί για ένα χώρο που κλιματίζεται περιστασιακά απαιτείται μεγαλύτερο μηχάνημα από
όταν κλιματιζόταν συνεχώς;(σ.116)
9/Γιατί οι εξοχικές κατοικίες αργούν να θερμανθούν το χειμώνα; Ποια λύση προτείνετε;
(σ.116)
10/Σε ποιες θερμοκρασιακές ζώνες χωρίζεται ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος και με βάση
τι; (σ.119)
11/Να αναφέρετε τους παράγοντες που εξαρτώνται τα θερμικά φορτία για εγκατάσταση με
και χωρίς δίκτυο αεραγωγών ανανέωσης αέρα. (σ.119,120)(2012)
12/Από τι εξαρτώνται τα θερμικά φορτία από αγωγιμότητα; (σ.121)
13/Να γράψετε τον τύπο, που μας δίνει τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα ,
αναφέροντας όλα τα φυσικά μεγέθη του τύπου με τις αντίστοιχες μονάδες τους.(122)(2013)
14/Τι είναι ο συντελεστής κ ενός υλικού και ποια η διαφορά του με το συντελεστή U;
(σ.122,123)
15/Μας συμφέρει το πάχος του θερμομονωτικού υλικού να είναι το δυνατό μεγαλύτερο; Να
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (σ.124)
16/Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται η διακοπτόμενη λειτουργία της εγκατάστασης στις
θερμομονωμένες και στις μη θερμομονωμένες οικοδομές; (σ.135,136)
17/Αναφέρετε τις κύριες πηγές ψυκτικών φορτίων (εξωτερικών και εσωτερικών ) και το
είδος των ψυκτικών φορτίων που δίνουν (αισθητό ,λανθάνον ή και τα δύο).(σ.140) (2009)
(2013)
18/Τι είναι και από τι εξαρτώνται τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότητα; (σ.141)(2011)
19/Τι είναι ο συντελεστής CLTD (Δtc); Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη τιμή του;
(σ.141,142,143,144,145)
20/Ποια σχέση δίνει τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότητα; (σ.142)
21/Ποια κτίρια θεωρείται ότι αποβάλλουν εύκολα θερμότητα και ποια όχι;(σ.143)
22/Γιατί δεν υπολογίζεται η διακοπτόμενη λειτουργία στα ψυκτικά φορτία;(σ.144)
23/Πώς επηρεάζουν τα χρώματα τα ψυκτικά φορτία; (σ.145)
24/Τι είναι τα ψυκτικά φορτία από ακτινoβολία; (σ.148)
25/Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία;
(σ.148) (2009)
26/Πότε σημειώνεται η μέγιστη τιμή των ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία;(σ.149)
27/Πώς δικαιολογείται η προσθήκη των ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία σε βόρεια
υαλοστάσια (τζαμαρίες), τα οποία δεν «βλέπει» ποτέ ο ήλιος; (σ.149)
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28/ Τι είναι ο συντελεστής GLF(qg); Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη τιμή του;(σ.149,150)
29/Γιατί η θερμοκρασιακή διαφορά αέρα περιβάλλοντος –χώρου επηρεάζει τη τιμή του
συντελεστή qg; (σ.150)
30/Πως κατανέμεται ποσοστιαία το ποσό θερμότητας από ακτινοβολία, και πως μπορούμε
να περιορίσουμε τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία;(σ.151-152)
31/Με ποιους τρόπους εισέρχεται αέρας στον κλιματιζόμενο χώρο και τι συμβαίνει σε κάθε
περίπτωση;(σ.154)
32/Από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο από τον αέρα του περιβάλλοντος;(σ.154)
33/Από τι εξαρτάται το ποσό του εισερχόμενου αέρα που μπαίνει στον κλιματιζόμενο
χώρο;(σ.154,155)(2010)
34/Από τι εξαρτάται ο απαιτούμενος νωπός αέρας στους κλιματιζόμενους χώρους;(σ.156)
(2012)
35/Τι είναι ο αέρας Standard;(σ.158)
36/Ποια σχέση δίνει το αισθητό φορτίο από την ανανέωση του αέρα με βάση τον αέρα
Standard;(σ.160)
37/ Ποια σχέση δίνει το λανθάνον φορτίο από την ανανέωση του αέρα με βάση τον αέρα
Standard;(σ.163)
38/Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των ψυκτικών φορτίων από την
παρουσία ανθρώπων στον κλιματιζόμενο χώρο;(σ.166)(2010)
39/Γιατί έχουμε ψυκτικά φορτία από φώτα, ηλεκτροκινητήρες, και ηλεκτρικές συσκευές; Ο
μεταχρονισμός παρουσιάζεται σε αυτά τα φορτία ή θα πρέπει να λαμβάνουμε τη μέγιστη
συνολική τιμή τους;(σ.167,168)
40/Τι είναι και από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο από φώτα;(σ.170)
41/Ποιοι λαμπτήρες επιβαρύνουν λιγότερο το χώρο με ψυκτικό φορτίο;(σ.170)
42/Οι εξαεριστήρες, προσδίδουν ψυκτικό φορτίο στο χώρο και γιατί;(σ.172)
43/Πως εκτιμούμε το συνολικό ψυκτικό φορτίο μιας ηλεκτρικής συσκευής που δεν
αναγράφεται η ισχύς της σε πίνακες;(σ.173)
44/Τι συμβαίνει με τα ψυκτικά φορτία συσκευών πάνω από τις οποίες υπάρχει
εξαεριστήρας;(σ.174)
45/Πως γίνεται η επιλογή μηχανήματος για τον κλιματισμό ενός χώρου και πως μπορεί να
μειωθεί το ψυκτικό φορτίο σε αυτόν;(σ.176,177,178)
46/Αναφέρατε πως μπορούμε να εκτιμήσουμε τα ψυκτικά φορτία συνηθισμένων κατοικιών
με απλοποιημένη μέθοδο υπολογισμού;(σ.180)
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47/Γιατί πρέπει να μονώνονται οι αεραγωγοί (προσαγωγής και επιστροφής) που περνούν
από χώρους που δεν κλιματίζονται;(σ.181,182)
48/Πως μπορεί να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα κλιματισμένου αέρα;(σ.183)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
1/Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της άνεσης στον κλιματιζόμενο
χώρο; (σ.203)
2/Γιατί πρέπει να αποφεύγονται χρόνοι αλλαγής του αέρα ενός χώρου μικρότεροι
των 7 λεπτών της ώρας και μεγαλύτεροι των 12 λεπτών;( σ.203) (2009)
3/Τι μπορούμε να κάνουμε αν προκύψουν χρόνοι αλλαγής του αέρα έξω από τα
όρια των 7 έως 12 λεπτών;( σ.204)
4/Τι χρειάζεται για να κινηθεί ο αέρας μέσα στους αεραγωγούς; Ποια συσκευή
απαιτείται και ποια πρέπει να είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της;(σ.204)
5/Ποια τα είδη των ανεμιστήρων (ονομαστικά);(σ.204)
6/Τι λαμβάνεται υπόψη για να ελέγξουμε αν ο ανεμιστήρας μιας κλιματιστικής
μονάδας μπορεί να υπερνικήσει τις αντιστάσεις ροής του αέρα ενός δικτύου
αεραγωγών;(σ.205)(2012)
7/Πως δίνεται η ολική πίεση που αναπτύσσει ο ανεμιστήρας για την κίνηση μάζας
αέρα μέσα στους αεραγωγούς; Αναφέρετε μονάδες.(σ.206)
8/Τι ονομάζεται στατική και τι δυναμική πίεση στους αεραγωγούς;(σ. 206,207)
9/Πως γίνεται η μέτρηση των πιέσεων σε ένα αεραγωγό και πως η μέτρηση της
ταχύτητας του αέρα σε αυτόν;(σ.208,209)
10/Ποια σχέση μας δίνει τον όγκο του αέρα που περνά από αεραγωγό;(σ.207)
11/Δείξτε με ένα πρόχειρο σχήμα τον τρόπο μέτρησης της στατικής και της ολικής
πίεσης ,και της ταχύτητας σε αεραγωγό.(σ.206,209)
12/Ποια τα υλικά κατασκευής αεραγωγών και οι μορφές τους;(σ.209)
13/Ποια τα πλεονεκτήματα των κυκλικών έναντι των ορθογωνικών αεραγωγών;
(σ.210),(2010)
14/Γιατί προτιμούνται οι ορθογώνιοι αεραγωγοί ;Ποιοι παρουσιάζουν τις λιγότερες
τριβές; Γιατί πρέπει να αποφεύγεται σχέση πλευρών μεγαλύτερη του 1:4(σ.209,210)
(2012)
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15/Πως προκύπτουν οι απώλειες κλιματισμένου αέρα στους αεραγωγούς και πως
προλαμβάνεται το πρόβλημα;(σ.211)
16/Ποιοι κανόνες ισχύουν για τη διαφοροποίηση των διαστάσεων των αεραγωγών;
(σ.211)
17/Γιατί στις πολύ κλειστές αλλαγές κατευθύνσεων αεραγωγών πρέπει να
τοποθετούνται πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα;(σ.212),(2011)
18/Πως πρέπει να γίνεται η σύνδεση του ανεμιστήρα με το δίκτυο αεραγωγών και
γιατί; (σ.214) ,(2009)
19/Ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε ή να υπολογίσουμε για τις διαστάσεις ενός
αεραγωγού; (σ.215),(2011)
20/Ποιες είναι οι μέθοδοι υπολογισμού των αεραγωγών και σε ποιες εγκαταστάσεις
χρησιμοποιούνται;(σ.215)(2013)
21/Να αναφέρετε για τη μέθοδο της ενιαίας απώλειας στατικής πίεσης .(σ.216)
22/ Ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε για τον υπολογισμό των διαστάσεων των
αεραγωγών με τη μέθοδο της ενιαίας απώλειας στατικής πίεσης .(σ.216)
23/ Τι λαμβάνεται υπόψη για τη μετατροπή κυκλικού αεραγωγού σε ορθογώνιο και
ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε για τη μετατροπή;(σ.221)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΑ
1/Ποιος ο σκοπός της προσαγωγής κλιματισμένου αέρα σε κλιματιζόμενο χώρο;
(σ.231)
2/ Ποια τα είδη των στομίων; (σ.232)
3/ Τι επιτυγχάνεται με τη σωστή τοποθέτηση των στομίων προσαγωγής
κλιματισμένου αέρα;(σ.232)
4/Τι ονομάζουμε νεκρές ζώνες κλιματιζόμενου χώρου;(σ.232),(2009)
5/Ποια ταχύτητα πρέπει να έχει ο κλιματισμένος αέρας στο χώρο που ζουν και
εργάζονται άνθρωποι;(σ.233)(2012)
6/Γιατί η ταχύτητα του κλιματισμένου αέρα δεν πρέπει να πέφτει σε χαμηλά
επίπεδα στο χώρο εργασίας των ανθρώπων;(σ.233)
7/Να αναφέρετε τα είδη των στομίων προσαγωγής κλιματισμένου αέρα. Ποια από
αυτά είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα;(σ.234),(2009)
8/Ποια τα υλικά κατασκευής των στομίων τοίχου;(σ.234)(2013)
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9/Από τι αποτελούνται τα στόμια τοίχου;(σ.234)(2013)
10/Τι επιτυγχάνεται με το διάφραγμα ρύθμισης του όγκου του αέρα (τάμπερ), και τι
με τα πτερύγια κατεύθυνσής (οριζόντια και κάθετα) στα στόμια τοίχου;(σ.235)
11/Ποια στοιχεία απαιτούνται για την επιλογή των στομίων οροφής;(σ.244),(2011)
12/Πώς ορίζεται η μέγιστη ακτίνα διάχυσης ενός στομίου οροφής;(σ.244),(2010)
13/ Ποιος ο σκοπός των στομίων επιστροφής κλιματισμένου αέρα;(σ.246)
14/ Ποια τα υλικά κατασκευής των στομίων επιστροφής κλιματισμένου αέρα, πώς
κατασκευάζονται και πώς επιλέγονται;(σ.246)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1/Ποια τα βασικά είδη των κλιματιστικών μονάδων ( ΚΜ);(σ.352),(2011)
2/Τι ονομάζουμε πρωτεύοντα αέρα και τι αέρα τροφοδοσίας σε ΚΜ;(σ.352,353)
3/Ποιες ονομάζονται καναλάτες ΚΜ;(σ.353)
4/Σε ποια είδη διακρίνονται οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες(ΤΚΜ); Είναι σαφής η διάκριση
τους;(σ.354)(2012)
5/Πώς λειτουργεί το στοιχείο των ΤΚΜ;(σ.354)
6/Για ποιους λόγους τοποθετείται στις ΤΚΜ ο ανεμιστήρας πίσω από το στοιχείο;(σ354,355)
7/Ποια η συνήθης ταχύτητα του αέρα σε ΤΚΜ και ποια σε κεντρική ΚΜ; Τι αποτελέσματα
επιφέρει στην ανομοιομορφία του αέρα;(σ.355)
8/Τι σημαίνει ο όρος FCU και ποια τα τυποποιημένα μεγέθη; Βάσει ποιου μεγέθους
τυποποιούνται;(σ.355,356)
9/ Δυο FCU διαφορετικών κατασκευαστών με την ίδια τυποποιημένη ονομασία έχουν την
ίδια λειτουργική συμπεριφορά; Μπορεί να αντικατασταθεί ένα FCU ενός κατασκευαστή από
FCU άλλου με την ίδια ονομασία;
10/Από ποια μέρη αποτελείται ένα FCU;(σχήμα 8-4)
11/Πόσες σειρές έχουν συνήθως τα στοιχεία των FCU και ποιοι αριθμοί κυκλωμάτων
εφαρμόζονται σε αυτά; Τι σύστημα ροής έχουν συνήθως;(σ.356)
12/Να αναφέρετε για το φίλτρο σε ένα FCU.(σ.357)
13/ Να αναφέρετε για τους αυτοματισμούς σε ένα FCU.(σ.358,359)
14/Πότε ένα FCU έχει και δεύτερο στοιχείο;(σ.360)
15/Τι είναι το τετρασωλήνιο σύστημα κλιματισμού με FCU;(σ.360)
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16/Πότε ένα FCU έχει τη δυνατότητα για ανανέωση του αέρα του χώρου;(σ.360)(2013)
17/Ποια τα είδη των ΤΚΜ με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης (direct expansion-DX)(σ.361)
18/Τι είναι οι κονσόλες τοίχου;(σ.362)
19/ Τι είναι οι ΤΚΜ με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης δαπέδου-οροφής;(σ.363)
20/ Τι είναι οι ΤΚΜ τύπου κασέτας; (σ.364)
21/ Τι σημαίνει ο όρος AHU;(σ.370)
22/Ποιες διαφορές έχει το στοιχείο μιας ΚΚΜ από το στοιχείο ενός FCU;(σ.371)
23/Πώς επιτυγχάνεται η θερμομόνωση σε μια ΚΚΜ;( σ.371)
24/ Τι είναι η μονάδα πολλαπλών ζωνών;(σ.373)
25/Ποια τα κυριότερα εξαρτήματα μιας ΚΜ;(παραγ.8-11 (1) έως (7))(2013)
26/Από τι εξαρτάται η ύπαρξη σταγονοσυλλέκτη στο στοιχείο;(σ.382)
27/Ποια τα είδη των ανεμιστήρων σε ΚΚΜ;Τι πρέπει να έχουμε για την επιλογή του
ανεμιστήρα σε ΚΚΜ;(σ.383,384)
28/Πώς επηρεάζουν οι στροφές του ανεμιστήρα τη παροχή του αέρα; Ποιες οι ενέργειές
που κάνουμε τότε;(σ.385,386)
29/Ποια τα είδη των φιλτρών και τι δηλώνει ο αριθμός που τα χαρακτηρίζει;(σ.387)
30/ Ποια τα είδη στα οποία διακρίνονται οι κατηγορίες των φίλτρων;(σ.388)
31/Πώς μετράται η ικανότητα φιλτραρίσματος στα απλά φίλτρα;(σ.388)
32/ Πώς μετράται η ικανότητα φιλτραρίσματος στα απόλυτα φίλτρα;(σ.389)
33/Πώς επηρεάζει η κατηγορία και η επιφάνεια του φίλτρου τη πτώση πίεσης και τη
ταχύτητα του αέρα μέσα από αυτό;(σ.389,390)
34/ Τι είναι τα φίλτρα σε ρόλο και τι τα σακόφιλτρα; Ποια η αποδεκτή ταχύτητα του αέρα
μέσα από αυτά;(σ.389,390)
35/Ποια τα συνήθη μεγέθη φίλτρων που χρησιμοποιούνται στις ΚΜ;(σ.390,391)
36/Πού χρησιμοποιούνται και ποια τα είδη των τάμπερ;(σ.391)
37/ Τι είναι οι ηχοπαγίδες ,που και πως τοποθετούνται;(σ.391,392,393)
38/ Πού χρησιμοποιούνται και πού τοποθετούνται οι ηλεκτρικές αντιστάσεις;(σ.393)
39/ Τι είναι οι υγραντήρες και ποια τα βασικά είδη τους;(σ.394,395)
40/Ποια τα βασικά είδη των εξοικονομητών ενέργειας;(σ.400)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

31
41/Να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας του πλακοειδή εναλλάκτη, ως εξοικονομητή
ενέργειας.(σχήμα 8-58 ,σ.400)
42/Ποιο το βασικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα του περιστροφικού εναλλάκτη, ως
εξοικονομητή ενέργειας;(σ.402)
43/ Ποιο το βασικό πλεονέκτημα του RAC ως εξοικονομητή ενέργειας;(σ.403)
44/ Να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας του RAC.(σχήμα 8-63,σ.404)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ/ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ
2010
1/Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότητα αποτελούν εξ ολοκλήρου αισθητά ψυκτικά
φορτία. (Σ)
2/Το φαινόμενο κατά το οποίο τα ψυκτικά φορτία δεν παρουσιάζονται όλα μαζί
ονομάζεται μεταχρονισμός (Σ)
3/ Με τα οριζόντια πτερύγια στα στόμια τοίχου κατευθύνουμε τον αέρα αριστερά –
δεξιά. (Λ)
4/Ο αέρας, ο οποίος εισέρχεται στη κλιματιστική μονάδα, μετά το κιβώτιο μείξης,
πριν ακόμη αυτός διέλθει από το στοιχείο και κλιματιστεί, ονομάζεται πρωτεύων
αέρας. (Λ)
5/Στατική πίεση είναι η πίεση ,που ασκείται στα τοιχώματα των αεραγωγών. (Σ)
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το
γράμμα α,β,γ,δ,ε της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Στήλη Α
1. Θερμοκρασία ξηρού βολβού
2. Ειδικός όγκος

Στήλη Β
α. g/kg
β. %

3. Eνθαλπία

γ. kj/kg

4. Ειδική υγρασία

δ. m3/kg

5. Σχετική υγρασία

2011
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1/Όταν ένα κτίριο μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλη ποσότητα θερμότητας , τότε το
κτίριο έχει μεγάλη ενεργό θερμοχωρητικότητα (Σ)
2/Οι ηλεκτροκινητήρες που βρίσκονται σ’ένα κλιματιζόμενο χώρο αποδίδουν στο
χώρο αισθητό και λανθάνον φορτίο. (Λ)
3/Η ολική πίεση, που αναπτύσσει ο ανεμιστήρας για την κίνηση συγκεκριμένης
μάζας αέρα μέσα στους αεραγωγούς είναι το άθροισμα της στατικής και δυναμικής
πίεσης (Σ)
4/Οι ορθογώνιοι αεραγωγοί προτιμούνται περισσότερο από τους κυκλικούς, γιατί
προσαρμόζονται καλύτερα στις αρχιτεκτονικές ανάγκες των κλιματιζόμενων χώρων.
(Σ)
5/Η ειδική υγρασία εκφράζει το ποσοστό που ο αέρας είναι κορεσμένος σε
υδρατμούς (Λ)
2012
1/Το φορτίο είναι η θερμότητα που απάγεται ή προσάγεται μέσα σε ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα (Σ)
2/Η θερμότητα ρέει πάντα από χώρους ή σώματα χαμηλότερης θερμοκρασιακής
κατάστασης προς χώρους ή σώματα υψηλότερης θερμοκρασιακής κατάστασης (Λ)
3/Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα κλιματιζόμενο χώρο αποδίδουν στο χώρο
μόνο λανθάνον φορτίο. (Λ)
4/Δυναμική πίεση στους αεραγωγούς είναι η πίεση που ασκείται από τον αέρα σε
επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση ροής του αέρα. (Σ)
5/Ως προς την ικανότητα φιλτραρίσματος τα φίλτρα G μετριούνται με το ποσοστό
της σκόνης που κρατούν, το οποίο συμβολίζεται με Αm και ονομάζεται συγκράτηση.
(Σ)
2013
1/Το ψυκτικό φορτίο από φωτισμό είναι εξ ολοκλήρου αισθητό φορτίο. (Σ)
2/Τα σημεία δρόσου του αέρα βρίσκονται πάνω στην καμπύλη κορεσμού του
ψυχρομετρικού χάρτη. (Σ)
3/Η μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε ένα αεραγωγό γίνεται με μανόμετρο. (Λ)
4/Θερμικό φορτίο 1 k W αντιστοιχεί σε 3,41 Btu/h. (Λ)
5/Οι κυκλικοί αεραγωγοί παρουσιάζουν μικρότερες αντιστάσεις ροής από τις άλλες
μορφές αεραγωγών. (Σ)
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(2010) 5/ Τι είναι και από τι εξαρτώνται τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότητα;
(σ.141)
(2011) 6/ Τι εννοούμε με τον τεχνικό όρο θερμικά φορτία; ( σ.109,110,117)
(2011) 7/ Από τι εξαρτάται ο απαιτούμενος νωπός αέρας στους κλιματιζόμενους
χώρους;(σ.156)
(2012)
8/ Να αναφέρετε τους παράγοντες που εξαρτώνται τα θερμικά φορτία για
εγκατάσταση με δίκτυο αεραγωγών ανανέωσης αέρα. (σ.120)
(2012)
9/ Να γράψετε τον τύπο, που μας δίνει τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα ,
αναφέροντας όλα τα φυσικά μεγέθη του τύπου με τις αντίστοιχες μονάδες τους.
(122)
(2013)
10/Να αναφέρετε τα τρία είδη των ψυκτικών φορτίων που αποδίδουν λανθάνον
φορτίο.
(2013)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
1/ Γιατί πρέπει να αποφεύγονται χρόνοι αλλαγής του αέρα ενός χώρου μικρότεροι
των 7 λεπτών της ώρας και μεγαλύτεροι των 12 λεπτών;( σ.203)
(2009)
2/ Τι λαμβάνεται υπόψη για να ελέγξουμε αν ο ανεμιστήρας μιας κλιματιστικής
μονάδας μπορεί να υπερνικήσει τις αντιστάσεις ροής του αέρα ενός δικτύου
αεραγωγών;(σ.205)(2012)
3/ Ποια τα πλεονεκτήματα των κυκλικών έναντι των ορθογωνικών αεραγωγών;
(σ.210)
(2010)
4/ Γιατί πρέπει να αποφεύγεται σχέση πλευρών μεγαλύτερη του 1:4 στους
ορθογώνιους αεραγωγούς;(σ.209,210)
(2012)
5/ Γιατί στις πολύ κλειστές αλλαγές κατευθύνσεων αεραγωγών πρέπει να
τοποθετούνται πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα;(σ.212),
(2011)
6/Γιατι η σύνδεση του ανεμιστήρα με το δίκτυο αεραγωγών πρέπει να γίνεται μέσω
ειδικού συνδέσμου (αντικραδασμικού από ειδικό πανί ή άλλο κατάλληλο υλικό);
(σ.214)
(2009)
7/Να αναφέρετε τρία από τα στοιχεία που πρέπει να έχουμε για να υπολογίσουμε
τις διαστάσεις ενός αεραγωγού; (σ.215),
(2011)
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8/ Ποιες είναι οι μέθοδοι υπολογισμού των αεραγωγών.

(2013)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
1/ Τι ονομάζουμε νεκρές ζώνες κλιματιζόμενου χώρου;(σ.232),

(2009)

2/Ποιες τιμές ταχύτητας αέρα (μέγιστη-ελάχιστη) στο επίπεδο παραμονής και
εργασίας των ανθρώπων στον κλιματιζόμενο χώρο πρέπει να αποφεύγονται και
γιατί;
(σ.233)
(2012)
3/ Να αναφέρετε τα είδη των στομίων προσαγωγής κλιματισμένου αέρα. Ποια από
αυτά είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα;(σ.234),
(2009)
4/ Ποια στοιχεία απαιτούνται για την επιλογή των στομίων οροφής και ποιες οι
μονάδες μέτρησης τους;(σ.244),
(2011)
5/Πώς ορίζεται η μέγιστη ακτίνα διάχυσης ενός στομίου οροφής;(σ.244),

(2010)

6/ Από τι αποτελούνται τα στόμια τοίχου και ποια τα υλικά κατασκευής τους; (σ.234)
(2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1/ Ποια τα βασικά είδη των κλιματιστικών μονάδων ( ΚΜ);(σ.352),(2011)
2/ Να αναφέρετε τα είδη και τις αντίστοιχες ονομασίες των τοπικών κλιματιστικών
μονάδων (ΤΚΜ) που τοποθετούνται απευθείας στους κλιματιζόμενους χώρους.
(σ.354)
(2012)
3/ Πότε ένα FCU έχει τη δυνατότητα για ανανέωση του αέρα του χώρου; (σ.360)
(2013)
4/ Ποια τα κυριότερα εξαρτήματα μιας ΚΜ;(παραγ.8-11 (1) έως (7))

(2013)

ΘΕΜΑΤΑ SOS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ)
1/ Τι ονομάζεται σχετική υγρασία του αέρα ;(σελ.49)
2/Πόση είναι η σχετική υγρασία του αέρα ,όταν η θερμοκρασία ξηρού βολβού
είναι ίση με τη θερμοκρασία υγρού βολβού ;Αιτιολογήστε την απάντησή σας
(σελ.49)
3/ Τι ονομάζεται ειδική υγρασία του αέρα ; (σελ.48)
4/Να κάνετε ένα απλό σχήμα ψυχρομετρικού χάρτη και να δείξετε που βρίσκονται
οι ψυχρομετρικοί όροι του αέρα. (σελ.50)
5/ Να κάνετε ένα απλό σχήμα ψυχρομετρικού χάρτη και να δείξετε που βρίσκεται η
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καμπύλη κορεσμού. Πόση είναι εκεί η σχετική υγρασία του αέρα και ποια
θερμοκρασία διαβάζουμε πάνω σ΄αυτή . (σελ.51)
6/ Να αναφέρετε ονομαστικά τα επτά θερμοδυναμικά (ψυχρομετρικά)
χαρακτηριστικά του αέρα.(σελ.48,49)
7/Τι ονομάζεται συντελεστής αισθητής θερμότητας;(σελ.60)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΦΟΡΤΙΑ)
1/ Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των ψυκτικών φορτίων από
ακτινοβολία; (σ.148)
2/ Τι είναι ο μεταχρονισμός των φορτίων; Δώστε ένα παράδειγμα. (σ.114)
3/Αναφέρετε τις κύριες πηγές ψυκτικών φορτίων (εξωτερικών και εσωτερικών )
και το είδος των ψυκτικών φορτίων που δίνουν (αισθητό ,λανθάνον ή και τα δύο).
(σελ.140,141)
4/ Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται η διακοπτόμενη λειτουργία της εγκατάστασης στις
θερμομονωμένες και στις μη θερμομονωμένες οικοδομές; (σ.135,136)
5/ Πώς δικαιολογείται η προσθήκη των ψυκτικών φορτίων από ακτινοβολία σε βόρεια
υαλοστάσια (τζαμαρίες), τα οποία δεν «βλέπει» ποτέ ο ήλιος; (σ.149)

6/ Τι είναι και από τι εξαρτάται το ψυκτικό φορτίο από φώτα; Ποιοι λαμπτήρες
επιβαρύνουν λιγότερο το χώρο με ψυκτικό φορτίο;(σ.170)
7/ Αναφέρατε πως μπορούμε να εκτιμήσουμε τα ψυκτικά φορτία συνηθισμένων
κατοικιών με απλοποιημένη μέθοδο υπολογισμού;(σ.180)
8/ Γιατί πρέπει να μονώνονται οι αεραγωγοί (προσαγωγής και επιστροφής) που
περνούν από χώρους που δεν κλιματίζονται;(σ.181,182)
9/Από τι εξαρτάται και πως μπορεί να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα
κλιματισμένου αέρα;(σ.183)
10/ Τι είναι ο αέρας Standard ;(σ.158)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ)
1/ Τι μπορούμε να κάνουμε αν προκύψουν χρόνοι αλλαγής του αέρα έξω από τα
όρια των 7 έως 12 λεπτών;( σ.204)
2/ Τι ονομάζεται στατική και τι δυναμική πίεση στους αεραγωγούς;(σ.206,207)
3/ Ποια τα υλικά κατασκευής αεραγωγών και οι μορφές τους;(σ.209)
4/ Πως προκύπτουν οι απώλειες κλιματισμένου αέρα στους αεραγωγούς και πως
προλαμβάνεται το πρόβλημα;(σ.211)
5/ Ποιοι κανόνες ισχύουν για τη διαφοροποίηση των διαστάσεων των αεραγωγών;
(σ.211)
6/ Ποιες είναι οι μέθοδοι υπολογισμού των αεραγωγών και σε ποιες
εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται;(σ.215)
7/ Ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε για τον υπολογισμό των διαστάσεων των
αεραγωγών με τη μέθοδο της ενιαίας απώλειας στατικής πίεσης .(σ.216)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (ΣΤΟΜΙΑ)
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1/ Ποια τα είδη των στομίων; (σ.232)
2/ Να αναφέρετε τα είδη των στομίων προσαγωγής κλιματισμένου αέρα. Ποια από
αυτά είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα;(σ.234)
4/Πώς ορίζεται η μέγιστη ακτίνα διάχυσης ενός στομίου οροφής;(σ.244)
5/Ποιος ο σκοπός των στομίων επιστροφής κλιματισμένου αέρα;(σ.246)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
1/ Τι ονομάζουμε πρωτεύοντα αέρα και τι αέρα τροφοδοσίας σε ΚΜ;(σ.352,353)
2/ Από ποια μέρη αποτελείται ένα FCU;(σχήμα 8-4)
3/ Πότε ένα FCU έχει και δεύτερο στοιχείο; Τι είναι το τετρασωλήνιο σύστημα
κλιματισμού με FCU;(σ.360)
4/ Ποια τα είδη των ΤΚΜ με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης (direct expansion-DX)
(σ.361)
5/ Ποια τα κυριότερα εξαρτήματα μιας ΚΜ;(παραγ.8-11 (1) έως (7))
6/ Ποια τα είδη των ανεμιστήρων σε ΚΚΜ; Τι πρέπει να έχουμε για την επιλογή
του ανεμιστήρα σε ΚΚΜ;(σ.383,384)
7/ Ποια τα είδη των φίλτρων και τι δηλώνει ο αριθμός που τα χαρακτηρίζει;
(σ.387)
8/ Ποια τα είδη στα οποία διακρίνονται οι κατηγορίες των φίλτρων;(σ.388)
9/ Πώς μετράται η ικανότητα φιλτραρίσματος στα απλά φίλτρα;(σ.388)
10/ Πώς μετράται η ικανότητα φιλτραρίσματος στα απόλυτα φίλτρα;(σ.389)
11/ Ποια τα συνήθη μεγέθη φίλτρων που χρησιμοποιούνται στις ΚΜ;(σ.390,391)
12/ Τι είναι οι ηχοπαγίδες ,που και πως τοποθετούνται;(σ.391,392,393)
13/ Πού χρησιμοποιούνται και πού τοποθετούνται οι ηλεκτρικές αντιστάσεις;(σ.393)
14/ Τι είναι οι υγραντήρες και ποια τα βασικά είδη τους;(σ.394,395)
15/Ποια τα βασικά είδη των εξοικονομητών ενέργειας;(σ.400)
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