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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΘΕΜΑ 1ο 

1. Σε παλινδροµικό συµπιεστή µετρώντας τις πιέσεις, 
βρίσκουµε :  Πίεση αναρρόφησης 5 psig και πίεση 
κατάθλιψης 245 psig.  

 Να υπολογίσετε τη σχέση συµπίεσης (CR) του συµπιεστή .  

 Είναι αυτή εντός του συνιστώµενου από τους 
κατασκευαστές ορίου και ποιο είναι αυτό ; 

 ∆ίνεται ατµοσφαιρική πίεση 15 psi. 
Μονάδες 5 

  
 

2. Κινητήρας κινεί συµπιεστή µε ιµαντοκίνηση . Τα στοιχεία 
της ιµαντοκίνησης είναι : ∆ιάµετρος κινητήριας 
τροχαλίας (ηλεκτροκινητήρα) 80 mm. ∆ιάµετρος 
κινούµενης τροχαλίας (συµπιεστή) 200 mm. Αριθµός 
περιστροφών κινητήρα 1600 R.P.M. Επειδή θέλουµε να 
αυξήσουµε την απόδοση του συµπιεστή επιλέγουµε ως 
λύση την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του µε 
διπλασιασµό των στροφών του συµπιεστή . 

Θεωρούµε ότι οι παραπάνω µετατροπές είναι εντός των 
προδιαγραφών των κατασκευαστών . 

α. Ποια τροχαλία πρέπει να αλλάξουµε; 

Μονάδες 5 

β. Ποιες οι στροφές του συµπιεστή πριν την αλλαγή της 
τροχαλίας ; 

Μονάδες 5 
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γ. Ποια τιµή θα έχει η διάµετρος της νέας τροχαλίας ; 

Μονάδες 5 

3. Να αναφέρετε τις αιτίες, µε βάση τις οποίες µπορεί να 
οδηγηθεί στο συµπιεστή υγρό ψυκτικό µέσο . 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
1.α. Ποιος είναι ο σκοπός της θερµοστατικής εκτονωτικής 

βαλβίδας; 
Μονάδες 3 

 
β. Με ποιους τρόπους συνδέεται (στερεώνεται) στο 

ψυκτικό κύκλωµα η θερµοστατική εκτονωτική βαλβίδα ; 
Μονάδες 3 

 
 
2. 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 . 

Μονάδες 7 
 
3. Πως ανταποκρίνεται µια θερµοστατική εκτονωτική 

βαλβίδα και πως µια αυτόµατη εκτονωτική βαλβίδα 
στην αύξηση του φορτίου; 

Μονάδες 6 
 

4. Ένας εκτονωτικός µηχανισµός είναι ο τριχοειδής 
σωλήνας . 
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α. Ποια είναι τα στοιχεία του καθορίζουν την 
ποσότητα του ψυκτικού µέσου που θα περάσει δια 
µέσου του σωλήνα για δεδοµένη πτώση πίεσης ; 

Μονάδες 3 
 

β. Ποιο είναι το βασικό λειτουργικό του πρόβληµα 
και πως επιλύεται ; 

Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
1. Από ποιες συνθήκες εξαρτάται η τιµή της 

εναλλασσόµενης θερµότητας στον εξατµιστή; 
Μονάδες 7 

 
2. Κατά τη λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης 

δηµιουργείται πάγος στον εξατµιστή . Ένας τρόπος 
απόψυξης είναι µε τη χρήση θερµού αερίου από την ίδια 
την εγκατάσταση . Ο χρονοδιακόπτης που 
χρησιµοποιείται για την αποπάγωση ποιες λειτουργίες 
ρυθµίζει ; 

Μονάδες 6 
 

3. Στην ψυκτική εγκατάσταση απαραίτητα χρησιµοποιείται 
φίλτρο-ξηραντήρας . 
α. Τι σκοπό εξυπηρετεί στην εγκατάσταση ; 
β. Να αναφέρετε τους τύπους των φίλτρων που 

υπάρχουν . 
Μονάδες 6 

 
4. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µεθόδους ανίχνευσης 

διαρροών του ψυκτικού µέσου σε µια ψυκτική 
εγκατάσταση, 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Ψυκτική εγκατάσταση µε συµπίεση ατµών λειτουργεί µε 
FREON 22. Θεωρούµε ότι το ψυκτικό µέσο εξέρχεται από 
τον εξατµιστή ως ξηρός κορεσµένος ατµός και µετά την 
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υπερθέρµανση που υφίσταται έξω από τον εξατµιστή µέχρι 
τους 40°F, εισέρχεται στο συµπιεστή, όπου και συµπιέζεται 
(αδιαβατικά). Θεωρούµε επίσης ότι το ψυκτικό µέσο 
εξέρχεται από το συµπυκνωτή ως κορεσµένο υγρό (δεν 
υπάρχει υπόψυξη).  
Οι απόλυτες πιέσεις που λειτουργεί η εγκατάσταση είναι : 
Υψηλή πίεση 200 psia 
Χαµηλή πίεση 40 psia 
Από το διάγραµµα Mollier (p-h) προκύπτουν οι εξής τιµές 
ενθαλπίας :  
α. Ενθαλπία εισόδου του ψυκτικού µέσου στο συµπιεστή 

ίση µε 110 BTU/lb. 
β. Ενθαλπία εισόδου του ψυκτικού µέσου στον εκτονωτικό 

µηχανισµό ίση µε 39 BTU/lb. 
γ. Ενθαλπία εξόδου του ψυκτικού µέσου από τον εξατµιστή 

ίση µε 105 BTU/lb. 
δ. Ενθαλπία εξόδου του ψυκτικού µέσου από το συµπιεστή 

ίση µε 130 BTU/lb. 
Ζητούνται : 

α. Η χάραξη του ψυκτικού κύκλου στο διάγραµµα πίεσης - 
ενθαλπίας (p-h). 

Μονάδες 10 
 
β. Ποιο το καθαρά ψυκτικό αποτέλεσµα της εγκατάστασης 

σε BTU/lb; 
Μονάδες 5 

 
γ. Ποιο το απορριπτόµενο ποσό θερµότητας από το 

συµπυκνωτή προς το περιβάλλον σε BTU/lb; 
Μονάδες 5 

 
δ. Ποιο είναι το ποσό θερµότητας που παραλαµβάνει ο 

ξηρός κορεσµένος ατµός του ψυκτικού µέσου κατά την 
υπερθέρµανσή του σε BTU/lb.;  

 Μονάδες 5 
 
Σηµείωση: Από τα παραπάνω στοιχεία που σας δίνονται, οι 

τιµές των πιέσεων και της θερµοκρασίας  να 
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χρησιµοποιηθούν ως ενδεικτικές και µόνο για τη 
σχεδίαση του διαγράµµατος p-h. 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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