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ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. ΛΑΘΟΣ 

β. ΣΩΣΤΟ 

γ. ΛΑΘΟΣ 

δ. ΣΩΣΤΟ 

ε. ΣΩΣΤΟ 

Α2. 

1 – γ 

2 – δ 

3 -  α 

4 – β 

5 - στ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Θερµοκρασία υγρού βολβού (Wet bulb temperate) TWB  (°C) ή διαφορετικά 

θερµοκρασία υγρού  θερµοµέτρου είναι η θερµοκρασία που δείχνει ένα κοινό  

υδραργυρικό θερµόµετρο, όταν ο θάλαµος – βολβός υδράργυρου του 

περιτυλίγεται από ένα υγρό (από αποσταγµένο νερό) βαµβακερό κοµµάτι ύφασµα, 

το όποιο βρίσκεται υπό την επίδραση ρεύµατος αέρα . Η ροη του αέρα εξασφαλίζει 

εξάτµιση του νερού στο βαµβακερό ύφασµα, ενώ παράλληλα η ένδειξη που φέρει 

το περιτυλιγµένο θερµόµετρο είναι χαµηλότερη από εκείνη του κοινού ξηρού 

θερµοµέτρου (χωρίς την περιτύλιξη υγρού υφάσµατος) κατά ένα ποσό ανάλογο µε 

το περιεχόµενο του αέρα σε υγρασία .  

B2. Υπόψυκτο υγρό ονοµάζουµε το υγρό που βρίσκεται σε θερµοκρασία 

χαµηλότερη από τη θερµοκρασία ατµοποίησης που αντιστοιχεί στην πίεση του 

Υπέρθερµος ατµός ονοµάζεται ο ατµός που βρίσκεται σε θερµοκρασία 

υψηλότερη από τη θερµοκρασία ατµοποίησης .        

 

 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων στο µάθηµα στοιχειά 

ψύξης και κλιµατισµού 
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ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. Για να προσδιοριστεί το πόσο αποδοτικός είναι ένας ψυκτικός κύκλος , έχει 

καθοριστεί ένα µέτρο αντίστοιχο µε το βαθµό απόδοσης των θερµικών µηχανών. 

Ονοµάζεται συντελεστής συµπεριφοράς και συµβολίζεται µε C.O.P. .Ορίζεται ως 

το πηλίκο της ωφέλιµης ισχύος της µηχανής (στην περίπτωση της 

ψυκτικής µηχανής, της ψυκτικής ισχύος) προς την καταναλισκόµενη ισχύ 

(για τις ψυκτικές µηχανές, την ισχύ του συµπιεστή ) 

C.O.P. =   Ψυκτική ισχύς           

               Ισχύς Συµπιεστή 

Ο συντελεστής συµπεριφοράς (C.O.P.)  είναι ένα αδιάστατο µέγεθος (χωρίς 

µονάδες δηλαδή) . Είναι θετικός αριθµός και οι τιµές του ποικίλουν από τη µια 

εγκατάσταση στην άλλη . Σε αντίθεση µε το βαθµό απόδοσης θερµικής µηχανής ο 

οποίος παίρνει τιµές από 0 έως 1, ο συντελεστής συµπεριφοράς µπορεί να παίρνει 

και τιµές µεγαλύτερες από 1 .  

Γ2.  

• Ο πάγος δηµιουργεί θερµική µόνωση και εµποδίζει τη µετάδοση θερµότητας 

από τον αέρα προς τη κρύα µεταλλική επιφάνεια . Όσο αυξάνεται το 

στρώµα του πάγου, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση . Με αλλά λόγια, πέφτει 

η ψυκτική απόδοση της εγκατάστασης .  

• Από το σχηµατισµό µεγάλων ποσοτήτων πάγου προκαλούνται µηχανικές 

βλάβες και παραµορφώσεις των σωλήνων ή των πτερυγίων .  

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1.  Επιλεγούµε 5 από τα πιο κάτω : 

1. Να µην είναι δηλητηριώδες ή τοξικό . 

2. Να µην εκρήγνυται . 

3. Να µην είναι διαβρωτικό . 

4. Να µην αναφλέγεται εύκολα. 

5. Να ανιχνεύται εύκολα ώστε να εντοπίζονται οι τυχόν διαρροές . 

6. Να έχει χαµηλή θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση. 

7. Να είναι σταθερής χηµικής σύστασης . 

8. Να µην καταστρέφει τις λιπαντικές ιδιότητες του λαδιού λίπανσης. 

9. Να έχει υψηλή λανθάνουσα θερµότητα ατµοποίησης . 

10.  Να έχει µικρό ειδικό όγκο .  
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∆2.  

Θερµοκρασία ξηρού αέρα : ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Θερµοκρασία υγρού αέρα : ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Θερµοκρασία υγροποίησης – σηµείο δροσού : ΣΤΑΘΕΡΗ 

Σχετική υγρασία : ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Λόγος υγρότητας  : ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

 

Σχόλια : Από τα θέµατα των φετινών εξετάσεων τα θέµατα Γ2. και ∆1. βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου µας ως προτεινόµενα θέµατα για το σχολικό 

έτος 2016 ενώ όλα τα υπόλοιπα θέµατα έχουν προταθεί µε µορφή διαγωνίσµατος 

στο φροντιστήριο .  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κακουλάς  Γ. Νικόλαος  

 

 

 


